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Enhavo: 
3 Esperanto en Slovakio: 

Seminarioj pri Esperantaj literaturo kaj historio. 
Aŭtoraj Vesperoj. SKEF-konsilantaro informas. 
Romantika renkontiĝo. Slovaka televido pri 
Esperanto. Forpasis Alojz Lutonsky. Venu al Zilina. 
OSES: Okcidentslovakia Esperanta Societo. 
(Preparkomitato. El letero de la prezidanto. Raporto pri 
la fondiĝo de OSES. Agadplano de OSES. ) 
Pri fungoj en Esperanto - Jubilee! Kia estis la sezono 
1997? (Boleto nobla picea. Pleŭrolo. Ombrelfungo 
granda. Laktofungo. Amanito verda.) 
Tradicia Silvestra Balo. SKEF-Kalendaro por 1998. 

12 Tra Esperantujo: 
Tradicia esperantista renkontiĝo honore al Sankta 
Nikolao. 50-a Kongreso de Internacia Katolika 
Unuiĝo Esperantista. Skolta karavano — interŝaĝe. 
Belartaj konkursoj. Impostoj en Hungario. 
Lingvistika Konferenco. CNN kaj Esperanto. 
Instruado en Pollando. Esperanta Retsupermarkto. 

Kampanjo 2000 por internacia lingva ordo. 

18 Naturamikaj Paĝoj: 
Vegetarismo — estimo al la vivo. 

19 Verda Apoteko: 
Naturkuracisto en blanka kitelo: Betulo. 

20 Desur Librobreto: Naciismo, tolero 
kaj la lingvo de Zamenhof (William Auld). 

21 Beletra Angulo: J. Haŝek: Inter bibliofiloj. 
Eli Urbanovd: Laŭ mia edzo. Jiri Karen: Eterne juna 
bubo. Ankaŭ ion pri poetoj fine. 

23 Leterkesto: Detlev Blanke, Renato Corsetti, Mark 
Fettes, Stevens T. Norvell, Jiri Patera, Claude Glady, 
Pascal Lecaile, Andy Kŭinzli, Boris Kolker, Siegfried 
Kriiger, Yano Tsutomu, Milan Smely, M. van Bentum, 
Duŝan Kostolny, Sonja Zednikovd, Dang Dinh Dam, 
Palo Petrik, Jdn Machata. 

25 Tra Gazetaro: Ĉu vere ne plu intereso 
pri Esperanto? (Petro Chrdle). 

26 Mendebla en la Redakcio: E.libroj de la 
eldonejo KAVA-PECH. Kobolda konkurso. 
Libervolaj mondonacoj. 

27 Krucenigmo (Stano Marĉek) 

PARDONPETO 
La redaktoro pardonpetas pro la malfruiĝo (ĉi tiu numero 
aperas, pro sanproblemoj de la redaktoro, unu monaton malpli 
frue) kaj deziras al ĉiuj legantoj belan kaj bonan jaron 1998! 

SUR LA KOVRILO. 
Slovakaj esperantistoj ankaŭ ĉi-jare organizis Sankt-Nikolaan 
Esperanto-renkontiĝon en Pollando (legu sur la p. 12). 
Sur la foto: Eva Flaŝikovd kaj Anton Zacharidŝ. Foto: M. Zvara 
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Telefona numero: 
4421 842 222 788 

3 Retadresoj: 
Tedakcio(Qesperantisto.sk 
aŭ: marcek(Qesperanto.sk 
http://4vww.esperantisto.sk 

ttp:/Avww.esperanto.sk 

    

       

  

ABONEBLA 
Enla redakcio. 

ABONKOTIZO 
Libervola mondonaco 

— almenaŭ unufoje jare 
alla adreso de la redakcio 

(perpoŝte, en reg. letero, ĉeke, 
en validaj poŝtmarkoj, aŭ al 

— UEA—konto: stma-a). . 
Informoj pri la alvenintaj. : 

mondonacoj aperas 
sur la antaŭlasta paĝo. 

ANONCTARIFOJ: 
Privataj (korespond-)anoncoj 
senpagaj, komercaj anoncoj . 

post interkonsento .. 

REDAKTA KOLEGIO: 
libera, bonvenas ĉiu interesa 

oontribuaĵo, foto, ilustraĵo kaj ideo. 

Esperantisto Slovaka 

    

     

   
    

      

        
 



  

Esperantaj literaturo kaj historio 
Laŭ la laborplano de SKEF por la jaro 1997 organizis MEL kvarpartan ciklon da 
seminarioj pri Esperantaj literaturo kaj historio. Celo de la seminarioj estis eduki 
lektorojn de Esperantaj literaturo kaj historio, kiuj laboros en Esperanto-kluboj. 

L a seminarioj okazis en Liptov- 
sky Jan apud Liptovsky Mi- 

kulas, en la pensiono „U Greĉnera“. 
La programo dum la kvar ven- 
dredaj kaj sabataj vesperoj estis 

riĉigita per projekciado de koloraj 

lumbildoj el antaŭaj E-renkontiĝoj 
kaj per amika babilado. 

La unua seminario okazis de 
la 11-a ĝis la 12-a de oktobro 1997. 
Enkonduke prof. E. V. Tvarozek 
prezentis prelegon pri Lingva dis- 
kriminacio. Poste la sama preleg- 
anto prelegis pri la Monda Espe- 
ranto-literaturo (unua, dua kaj tria 

periodoj). Pri Multlingveco en la his- 

torio inĝ. Juraj Gondzur prezentis 

prelegon de inĝ. V. Nemec, kiu pro 
malsano ne povis prelegi. Dum la 
prelego estis al la partoprenantoj 
prezentitaj Planlingvoj antaŭ Espe- 

ranto, Kreo de Esperanto, Vivo de 
Zamenhof kaj Planlingvoj en la 20-a 
jarcento. Dum la seminario kun- 

venis Konsilantaro de SKEF. La 
seminarion partoprenis 19 esper- 

antistoj. 

La dua seminario okazis de la | 
25-a ĝis la 26-a de oktobro 1997. Pri 
La nuntempa Esperanta literaturo 

prelegis prof. E. V. Tvarozek. Inĝ. J. 
Vajs prelegis pri Albert Ŝkarvan, 
Vladimir Krivoss-Nemaniĉ kaj pri 
Tibor Sekelj. Inĝ. Milan Zvara pre- 

legis pri la Esperanto-movado en la 
jenaj periodoj: Esperanto-movado 
ĝis la 1-a mondmilito (1887 - 1918), 

E-movado inter la du mondmilitoj 

(1919 - 1945), E-movado post la dua 
mondmilito (1945 - 1989) kaj La 

nuntempa E-movado (post la jaro 

1990). La seminarion partoprenis 

16 esperantistoj. 

La tria seminario okazis dum la 
15-a kaj 16-a de novembro 1997. Pri 

Esperanta literaturo prelegis d-rino | 
Magda Ŝaturova. Ŝi tre interese | 
parolis pri la vivo kaj verko de 
slovakaj esperantistaj verkistoj: J. V. ! 

Dolinsky, A. Vifia, P. Rosa, Ŝ. Seman 
kaj aliaj. La sama aŭtorino prelegis | 
ankaŭ pri la riĉa historio de E- 
movado en Bratislava. Inĝ. Milan 

Zvara prelegis pri Esperanto- 

movado en Slovakio de la komenco | 

ĝis la jaro 1956. Dum la seminario 
oni diskutis ankaŭ pri la planata 
partopreno en la Universala Kong- 
reso de Esperanto en Montpellier 

en 1998. La seminarion partopre- 

nis 21 esperantistoj. 

La kvara seminario okazis de la 
29-a ĝis la 30-a de novembro 1997. | 
La prelegon pri Esperanta literaturo i 

prezentis prof. E. V, Tvarozek. El la 
partoprenantoj prelegis inĝ. Da- | 

rina Hoferekov3 pri La rusa blinda | 

verkisto Jeroŝenko. Pri La historio de | 
Esperanto-movado en Slovakio inter i   

Lm 

la jaroj 1956 kaj 1997 prelegis inĝ. 
Jan Vajs. Pri La historio de E- 
movado en Orientslovakia regiono 

parolis inĝ. M. Zvara kaj pri La 

historio de E-movado en Mez- 
slovakia regiono inĝ. J. Vajs. Pri 
Historio de lokaj E-kluboj prelegis 
Maria Tomaŝoviĉova (Nove Mesto 

nad Vahom) kaj Vladimir Surovĉek 
(Liptovsky Hradok). La nuntempan 
situacion kaj perspektivojn en Es- 
peranto-movado en Slovakio pre- 
zentis inĝ. Jan Vajs (Principoj de 

SKEF) kaj inĝ. Juraj Gondzur 
(Situacio en SKEF kaj Agadplano de 
SKEF por la jaro 1998). Ekster la 
programo sinjoro Kjell Sellin el 
Norvegio prelegis pri sia agado en 
Slovakio kaj pri Akademio Internacia 

de Sciencoj. La seminarion parto- 

prenis 19 esperantistoj. Dum la 

lasta seminario kunvenis Estraro de 
SKEF kaj Estraro de MEL. 

La seminariojn, kiuj plenumis la 

    
Sur la foto: Aŭtora vespero kun Eduard V. Tvarozek, la 10-an de oktobro 
1997 en Liptovsky Mikuldŝ. De maldekstre: inĝ. Jin Vajs, prof. Eduard 
Vladimir Tvarozek kaj inĝ. Darina Hoferekovd. Foto: V. Ŝkuta 

 



    

Aŭtora vespero de d-rino Magda Ŝaturova la 14-an de novembro 1997. De mal- 
dekstre: Miria Tomaŝoviĉova, Magda Ŝaturova kaj Darina Hoferekova. 

celojn, partoprenis 31 esperantistoj ; 
el la tuta Slovakio kaj unu el . 
Norvegio. La partoprenantoj foriris | 
hejmen kun riĉaj scioj pri la Espe- | 
rantaj historio kaj literaturo. La | 
seminarioj malkovris ankaŭ „blan- 
kajn lokojn“ en niaj scioj pri la ! 
historio de slovaka Esperanto- 

movado kaj la partoprenantoj kon- i 
statis, ke la nova juna generacio de ; 
Esperantaj verkistoj laŭ la eldon- 
itaj verkoj fakte ne ekzistas. 

Foto: J. Vajs 

la aŭtoro. Post mallonga alparolo 
de la aŭtoro mem, daŭris vespero 
kun demandoj kaj respondoj pri la 
vivo de la aŭtoro, pri liaj rilatoj al 
Esperanto kaj aliaj interesaj temoj. 
En la biblioteko estis instalita mal- 
granda ekspozicio kun la verkoj de 

E. V. Tvarozek. Partoprenis 28 es- 
perantistoj kaj neesperantistoj. 

Dum la dua aŭtora vespero 
sidis sur la seĝo de gastoj inĝ. 

| Milan Zvara. Pri liaj verko kaj vivo 
| prelegis inĝ. Jan Vajs. Krom la 

  

Aŭtoraj vesperoj 

Enkadre de la seminarioj pri 

Esperantaj historio kaj literaturo 
organizis Liptova Esperanto-Klubo ; 

(LEK), kunlabore kun Slovakia Es- | 
peranta Federacio (SKEF) Aŭtorajn 

vesperojn, kies celo estis alprok- 
simigi la nuntempajn Esperantajn ' 
aŭtorojn al la publkio. Ĉiuj kvar ' 
aŭtoraj vesperoj okazis en agrable | 
ekipita subtegmenta ejo de la | 
Biblioteko de G. F. Belopotocky en | 

Liptovsky Mikulaŝ. 
Aŭtora vespero de Eduard 

Vladimir Tvarozek okazis la 10-an 
de oktobro 1997. Prelegon pri la 
vivo kaj verko de la aŭtoro 
prezentis inĝ. Jan Vajs, kiu detale | 

parolis pri la Esperanta verkaro de 

  

"verda vivo" de Milan Zvara oni 
povis aŭdi interesajn faktojn pri lia 
laboro sur la kampo de natur- 
protektado kaj pri liaj eksterlandaj 

vojaĝoj. 
En malgranda ekspozicio la 

partoprenintoj povis vidi ankaŭ 
librojn pri fungoj, kies aŭtoro li 
estas. Post longa 7 
babilado la aŭtoro 
projekciis kolorajn 
lumbildojn el la 
naturo. La aŭtoran 

vesperon partopre- 

nis 16 interesiĝan- 
toj. : 

D-rino Magda 
Ŝaturova ravis la 
aŭskultantojn per 
vitaleco kaj saĝeco 

  
  

dum la tria aŭtora vespero. Ĉefajn 
faktojn pri la vivo kaj verko de la 
aŭtorino prelegis Maria Tomaŝo- 

| viĉova. La partoprenantoj eksciis 
pri ŝia laboro kaj la Esperanta vivo. 
Magda Ŝaturova detale parolis pri 
Slovaka Antologio, pri la traduka 
kaj redakta laboroj . Viva babilado 

daŭris ĝis malfrua vespero. La pre- 
legon partoprenis 23 interesiĝantoj. 

La lastan aŭtoran vesperon en 
la biblioteko partoprenis 20 parto- 
prenantoj, kiuj povis persone kona- 
tiĝi kun inĝ. Vladimir Nemec. Pre- 
legon pri liaj vivo kaj verko pre- 
paris Miroslav Valaŝek, kiu parolis 
ĉefe pri la scienca verkado de inĝ. 
Nĉmec. Tre interese estis aŭdi pri 
lia organiza laboro en la E-movado. 
Vlado Nemec dum la diskuto paro- 
lis ankaŭ pri la influo de Esperanto 
al lia familia vivo kaj pri la feliĉo, 
kiun alportis al li Esperanto. 

La kvar aŭtorajn vesperojn kun 
sentemo vortakompanis Inĝ. Darina 
Hoferekova. Krom esperantistoj, 
kiuj partoprenis la seminariojn, la 
programon ĉeestis ankaŭ eks- kaj 
neesperantistoj el Liptova regiono. 
La aŭtorajn vesperojn oni povis 

organizi dank al interkonsento 
inter la Biblioteko de G. F. Belo- 
potocky kaj Liptova E-klubo. La 
partoprenantoj de la vesperoj 

konstatis, ke estus bone, se en 
Slovakio funkcius pluraj bibliotekoj 
kun Esperanta literaturo. 

Por Esperantisto Slovaka 
Inĝ. J4n Vajs 

  

 



  

SKEF-KONSILANTARO INFORMAS 
Dum la monatŝanĝo de majo kaj junio ĉi-jare ekestis en la vilaĝo 

Pribylina tutslovakia E-organizaĵo Slovakia Esperanta Federacio. Ĝi tuj 

ekde sia naskiĝo komencis labori; ankoraŭ en Pribylina okazis la unua 
kunsido de la konsilantaro kaj en oktobro ĝi kunsidis la duan fojon. Al la 

unuaj taskoj de la konsilantaro -apartenis- registrigi la organizaĵon ĉe 
Ministerio de internaj aferoj kaj prepari laborplanon kaj kalendaron de 
SKEF-aranĝoj. La plej gravaj taskoj estis plenumitaj. Krome la 
konsilantaro disdonis taskojn al unuopaj regionaj fondorganizaĵoj, t.e. 
Esperanta Societo '95 Bratislava, Mezslovakia Esperanto-Ligo Zilina kaj 
Esperanto, Regiona Societo Poprad, kiuj estas membroj de la federacio. 

alion 

SLOVAKA TELEVIDO 
PRI ESPERANTO 

Slovaka ŝtata televido elsendis 
la 5-an de novembro subvespere 
sur la dua programo elsendon pri 
d-ro Vŝevlad Jozef Gajdoŝ, slovaka 

franciskana pastro, grava historiisto 
kaj lingvisto-slavisto. Inter liaj 
hobioj estis menciita lia granda 
intereso pri Esperanto. wi, Malovec 

  

Principo de la laboro de EE Elen ke ĝi Ru tegmentas kaj kor linno FORPASIS 
unuopajn regionajn membrojn. lo ne havas unuopajn membrojn, 5 
nur kolektivajn — regionajn. Ĝis nun temas pri tri fondoorganizaĵoj, sed ALOJ Z LUTONSKY 

ni jam scias pri ekesto de la nova, Okcidentslovakia E-organizaĵo, kiu ia dilan de po190. is 
das : a a le julio estis en 

verŝajne printempe aliĝos al SKEF. L. Fedorova, sekretariino de SKEF | | uc, (L, Mikulas) entombigita 

elstara esperantisto kaj 
Ma K iri propagandisto Alojz Lutonsky. 

ROMANTIKA | reveno al la kabano jam salutis ilin Li iniciatis fondiĝon de la EK en 

RENKONTIĜO bonodoro de tipe slovake preparita | | 1, Mikulaŝ, E-memortabulon kaj 

Al la plej aktivaj E-kluboj en 
Slovakio certe apartenas la E-klubo ' 
en Zilina. En la tagoj 3.-5.10.1997 ĝi 
organizis aŭtunan renkontiĝon en 

altlerneja kabanego en Branicka 

Dolina en la montaro Malgranda 

Fatro, al kiu estis invititaj ankaŭ 

anoj de la E-klubo en Ostrava- 

Poruba (Moravio). Jam vendrede 

posttagmeze estis videblaj antaŭ la 
kabano dek aŭtomobiloj kaj unu 

Trabanto de Ostravanoj. En bele 

ekipita kabanego eksonis Esperan- 

to. Venis ankaŭ komitatanoj de la 

nove fondita Slovakia Esperanta 

Federacio, kiuj fronte kun la 

prezidanto Gondzŭr senŝeligis kaj 

bakis terpomojn, por gastigi la 

ĉeestantojn (por ni ĝis nun nevi- 

dita afero). 

Dum la vespero oni projekciis 

diapozitivojn de la pasintaj SAT- 

kongresoj. Sabate matene ĉiuj 30 

ĉeestantoj veturis per aŭtomobiloj 
al Vratna-valo. Ĉar ne funkciis la 
montara lifto, la ekskursantoj piede 

grimpis al pli ol milmetra, jam per 

neĝo kovrita montopinto kaj marŝis 
en la neĝo plu. Ili pruvis la 
perfektan fizikan staton de | 
esperantistoj. Antaŭvespere post 

  

brasika supo „kapustnica“. Projek- 

ciado de diapozitivoj de ĉi-jaraj E- 
aranĝoj, kantado, babilado ĉe teo 

kaj vino daŭris ĝis malfrua nokta 
horo. Post longa tempo renkontiĝis 
geamikoj. Dimanĉe antaŭtagmeze 

oni jam ripozis kaj planis belan 
esperantistan estontecon. Zilinanoj 
estas bonaj organizantoj kaj en 
nomo de niaj klubanoj mi dankas 
al ili por la bela renkontiĝo. 

Vlado Sladeĉek, Ostrava 

memorŝtonon sur la naskiĝdomo 
kaj tombo de Alberto Ŝkarvan, 

la nomon Hotelo Esperanto 
en Pribylina k.s. La publiko konas 
lin kiel speleologon-scienciston, 
kunfondinton de la gazeto Krisy 
Slovenska (Belecoj de Slovakio), 
direktoron de Literatur-historia 
muzeo en L. Mikulaŝ, iniciatin- 
ton kaj konstruinton de la lifto 

en Jasnŝ kaj la „patron“ de Jasna 
mem (li tiel nomumis parton de 

Deminov-valo). Ni dediĉu 
rememoron al ĉi elstara homo.         

VENU AL ZILINA 3 
En la tagoj 21.-23.8.1998 okazos en Zilina 1-a Renkontiĝo de sej “ 

slovakaj katolikaj esperantistoj. La renkontiĝo okazos sub la devizo Por 

ke ĉiuj estu unu. La organizanto estas Loka IKUE-grupo en Zilina. 
Al la renkontiĝo estas invitataj ankaŭ kredantoj de aliaj konfesioj 

kaj nekredantoj. Bonvenaj estas ankaŭ alilandanoj. = 
En la programo oni antaŭvidas komunan traktadon, kunsidojn de 

landaj sekcioj de IKUE, s-tan meson en Esperanto, prelegojn pri la temo. 

Por ke ĉiuj estu unu, kulturan programon kaj busan ekskurson al la 

pilgrimloko RajeckA Lesni kun pilgrima preĝejo de la naskiĝo de 
Virgulino Maria, Frivalda kalvario, Lurda Kapeleto kaj kuracakva fonto. 
Apud la pilgrima preĝejo situas konstruaĵo kun konstanta ekspozicio de 
fama slovaka Betlehemo kun moviĝantaj figuroj, kiu estis finpretigita en 
11997 kaj kies dimensioj estas 8,5x3x2m. 

La partoprenkotizo 440,-Sk inkluzivas du tranoktojn, nutradon de 
ndreda vespermanĝo ĝis dimanĉa tagmanĝo, busan ekskurson al 

Rajecka Lesna kaj organizajn elspezojn. 
Invitilojn kaj aliĝilojn petu ĉe: inĝ. Vladimir Nmec, Zvolenska 5,010 

08 Zilina. Limdato por la aliĝo: 30.6.1998. -vin- 

       

    

   



  

La 13-an de decembro 1997 okazis en Trnava fonda konferenco de Okcidentslovakia Esperanta 
Societo. Iniciatis ĝin membroj de la iama komitato de OSE (Okcidentslovakiaj Esperantistoj), kiu en 
julio1997 finis sian laboron enkadre de ESO '95 kaj transformiĝis en Preparkomitaton de OSES. 

PREPARKOMITATO | ordinas tutslovakia organizaĵo — Fine restas al mi nenio alia ol 
1 Slovakia Esperanta Federaci: sincere danki al vi kaj deziri al vi por 

  

Preparkomitato por Okcident- Mŝria Tomaŝoviĉova, | la nova jaro 1998 fortan sanon kaj 

slovakia Esperanta Societo (ges- ; Nove Mesto n. Vahom | ĉion bonan en via privata vivo kaj 
anoj Ĉambal, Geleta, Palfyova, Po- prosperon en nia komuna laboro. 

boĉek kaj Rehuŝova) renkontiĝis ia' EL LA LETERO Kun amikaj o kauzi Bani 

4-an de oktobro 1997 en Trnava. | DE LA PREZIDANTO CEL letero al E-funkciuloj, mallongigita. 
Dum la kunsido la preparkomitato ' . . . . 

akceptis kaj solvis plurajn gravajn | Estimataj funkciuloj, | 
taskojn por prepari bonajn kondi- ; kun ĝojo mi informas vin, ke la 13- | RAPORTO PRI LA 

ĉojn por la fondo de Okcident- | an de decembro 1997 estis en Trnava FONDIĜO DE „OSES 

slovakia Esperanta Societo. fondita Okcidentslovakia Esperanta | La 13-an de decembro 1997 ni 

konferencis en Trnava, kie ni fond- 
—. iĝis, kaj iĝos jura persono. 

La plej grandan spacon ili Societo — OSES. Mia ĝojo estas des 

dediĉis al „Malfermita = 

letero“, kiun aŭtoris la pre- » S 
zidanto s-ano ĜambAl, 
antaŭ ĝia dissendo al plur- =: 
cento da adresoj de la 
potencialaj membroj. La 
malfermita letero parte 
priskribas kialojn pri la - 

disfalo de SEA kaj la 
sekvan fondon de la nova 
Slovakia Esperanta Fede- 
racio. Ĝia celo estas ekkoni 
intereson pri bezono de la 
proponata organizaĵo de 

      

   
   
   

  

   

  

: Jen la rezulto: 
Prezidanto: 

" Kasistino: 

” Frantiŝek Poboĉek 
Nia nomo: 

    tetoj : OSES (Okcidentslovakia 
esperantistoj en Okcidenta ; | Esperanta Societo). 

Slovakio. SPE! 7 Nia celo; 

  La sekvan kunsidon de 

la preparkomitato oni fik- 
sis al la 15-a de novembro = 
kaj la fondan konferencon de OSES . pli granda, ĉar ĝis la hodiaŭa tago al 
al la 13-a de decembro 1997, por ke  OSES skribe aliĝis 49 esperantistoj, | Aldono al la komenco 
la fondota organizaĵo povu ekla- kio laŭ mia opinio ne estos la lasta | de nia historio 

bori ekde januaro 1998 kaj samtem- numero. 
pe aliĝi al SKEF. Dum la fonda konferenco estis 

Krom la nova OSES ekzistis en | aprobita statuto de OSES kaj akcep- : 
tita plano de agado kaj programaj dum la kunsido. Post la longa, 

Lpupio = kokro Cm "celoj por la jaroj 1998-2000. Grava detala informo de s-ano Ĉambal, s 
„E 1 pI »K u gn PIgi p | programero estis ankaŭ aprobo de la ano Geleta provis ekuzi Espe- 

cipe orientslovakiajn esperantist- 1 propono pri aliĝo de OSES al SKEF. | ranton, sed vidante ke unu s-ino 
ojn, „MEL“ por mezslovakia regi- preparas sin al la foriro, li ek- 
ono kaj „OSE '95“, kiu funkciis por nacilingvis kaj la nombro restis. 
Bratislava kaj parte ankaŭ por | = 

liĝo al Slovakia Esperan- 
a Federacio (SKEF). 

Jam ĉe la enirpordo forta 

„krokodilo“ decidis pri la lingvouzo 

Post la komenca sukceso ni tuj 
komence de la nova jaro 1998 

= 3 | eklaboros por revivigi la movadon en 
Okcidenta Slovakio: | nia teritorio. En tiuj ĉi intencoj ni | —Kiel la unua ordono de nia 

Do ĉiu esperantisto nun havos : bezonas ankaŭ vian helpon kaj | prezidanto (unuanime elektita) 
la eblecon partopreni en kiu ajn el | subtenon, ĉar ni ne volas inventi ion, | eksonis la jenaj vortoj: „Geleta! Vi 

la menciitaj organizaĵoj, kiujn ko- ' kion vi jam eventuale praktikas... skribos raporton por Esperantisto 

 



  

Slovaka!" — Jen do ĝi estas. 

Antaŭ fino de la kunveno 
meritplena s-ino (onidire pere de 

ŝi oni povas atingi s-ron Ĉambal 
telefone, laŭ sekretaj subtablaj 

suflor-klaĉoj; eble ŝi iĝos komitat- 
anino), levis sin kaj forlasis nin. 

Ŝi ekstaris ĉe la pordo kaj laŭte, 
dolĉvoĉe deziris al ni ĉiuj: | 
„Dovidenia!“ S-ano Geleta kriante 
resalutis ŝin, dirante: „Ĝis revido!“ 

Ŝi, neniam aŭdinte ĉi strangajn | 
vortojn, akre rekriis: „Mi ne kom- 

prenas hungare!“ 

Tamen la nivelo estis alta, 
„suretaĝa“. Poste sekvis 
amuzo, trinkado el Coca- 
Cola-a glaso (de 52-grada 

trinkaĵo) ktp... Nia devizo: | 

„Ekal laboro!" | 

Finfine naskiĝis jena, 

centprocente ritma, rima 

ĝoj-kanto, kantebla laŭ la 
konata melodio: Verda es- 
tas, verda estas nia stelo. 

Ni fondiĝis, ni fondiĝis, ni BRAN 
fondiĝis... 

   

  

Elkore via | 
Prof. Ernesto Geleta, 

Novĉ Zamky 

AGADPLANO | 

DE OSES 
1. La 24-an (31-an) de januaro 

1998 okazigi estrarkunsidon por 
konkretigi taskojn el la fonda kon- 
ferenco. 
2. Ĝis la 31-a de januaro 1998 
registrigi OSES ĉe ministerio de 
internaj aferoj. 
3. Ĝis fino de februaro 1998 aliĝi 
al Slovakia Esperanta Federacio. 
4. Ĝis fino de februaro '98 prepari 

nomliston de la OSES-membroj. 

5. En marto 1998 okazigi en 

Dunajska Streda grandan bazaron, 

kie okazos vendado, aĉetado, inter- 

ŝanĝo kaj donacoj de Esperantaj 
literaturo, memoraĵoj kaj kolektaĵoj, 
6. En majo 1998 okazigi la jam 

| tradician EMAKAROn sur Bradlo, 
| okaze de la 79-jara datreveno de la 
| morto de M.R. Ŝtefanik. 

7. En majo 1998 partopreni la 

' SKEF-konferencon en Koŝice, antaŭ 

ĝi okazigi OSES-konferencon. 

8. En septembro 1998 okazigi en 
| Nove Zamky la tradician danubian 
E-renkontiĝon ECEDORO, kun eks- 
pozicioj de E-kolektaĵoj kaj vizito 

| de akvofaloj. 
9. En oktobro 1998 okazigi en 

Nitra E-renkontiĝon ESUZORO kun 

  

| ekspozicio de gazet-eltranĉaĵoj pri 

Esperanto, vizito de la monto Zobor 
!' kaj la urbo Nitra. 

   
   
   

  

          
“ Tnava 

10. En decembro '98 en Bratislava- 
Raĉa okazigi Sankt-Nikolaan E- 
renkontiĝon ENIKORO, kun vizito 
de vinfabrikoj kaj amuza vespero. 

11. En 1998, resp. en 1999 okazigi 

E-renkontiĝojn kun filmprojekci- 
ado de: 8-milimetra filmo pri la 10- 
a SEA-kon; So”en 
videofilmo “$riYEMAKARO '85 en 
Ŝaŝtin kaj EN la UKen . 
Prago (ode 6). 

TEMoj jaroj 12. En 198: 
daŭrigi sim) 

ĉiuj regionoj 
   
   

  

tice, Trenĉin 4. urgo de Trenĉin, 

Senica - Burgo de Branĉ, Banloko   

“e 
“Topoktany Zarn.H 

Nitra (1987), | 

  

  

Pieŝfany, Burgo de Smolenice kaj la 
groto Driny, Burgo Ĉerveny Kameŭ 
Pezinok - Baba-kabano, Bratislava - 

Devin, Marianka - Stupava, Myjava, 
renovigi la E—renkontiĝojn en 
slovakia-moravia limo en Vrbovce 
(U Sabotov) - vizito de la vent- 

muelejo k.s. 

La programceloj 
rezultas el la statutaj taskoj de 

OSES: vastigi la intereson pri la in- 
ternacia lingvo Esperanto, pri ĝiaj 
multflanka eluzado kaj aplikado en 
komunikado, subtenante agadojn 

direktantajn al ĉi celo, per instru- 

. ado de Esperanto kaj kva- 

e litigo de la komunikado. 
Orientante sin al siaj 

bazaj principoj OSES foku- 
sigos siajn aktivecojn dum 
la sekvaj tri jaroj al ĉi celoj: 

1. Vastigi la membrobazon 

tiel, ke en ĉiu distrikto estu 

almenaŭ unu membro. 
2. Propagandi Esperanton 

en amaskomunikiloj: gaze- 
taro, radio kaj televido. 
3. Eldonadi propagandajn 

kaj metodikajn materialojn 
kaj helpilojn. 
4. Fondi klubojn, interes- 
grupojn kaj sekciojn, ekz. 

: la junularan, turisman k.s. 

  

o IO E, Kre reton de regionaj, 
resp. distriktaj perantoj REPE kaj 
DIPE. 

6. Eldonadi regule aŭ laŭ bezonoj 
kaj eblecoj informe-propagandan 
bultenon por la membroj. 

7. Prepari organizajn kaj perso- 

najn kondiĉojn por realigado de: 

a) korespondaj kursoj de Espe- 

ranto, 
b) somera, resp. vintra E-lernejo. 

|a. Ligi kunlaboron kun SKEF kaj la 

aliaj teritoriaj E-organizaĵoj en 

Slovakio kaj kun la redakcio de 
€ | Esperantisto Slovaka por interŝanĝi 

spertojn kaj koordini diversajn 

Esperanto-aranĝojn. 

(Laŭ ricevitaj materialoj) 

 



  

Pri fungoj en Esperanto - jubilee! 
Mikologiaj seminarioj de esperantistoj en Poprad okazas jam tradicie ĉiujare. 

La seminario en 1997, kiu okazis de la 10-a ĝis la 14-a de septembro, estis tamen 

elstara: ĝi estis la jubilea 10-a Mikologia Seminario en Poprad — Spiŝska Sobota. 

a programo de la seminario 
L estis jena: terminologia laboro 
pri fungoj, praktika fungokolekt- 
ado en subtatraj arbaroj, preparo 
de diversaj fungomanĝaĵoj kaj pro- 
jekciado de diapozitivoj pri fungoj. 

La mikologian seminarion par- | 
toprenis esperantistoj el Francio, 
Italio, Germanio kaj Slovakio. Entu- 
te nur 15 personoj, sed tamen in- | 

ternacia societo (“inkluzive la re- | 
daktoron de ES, rim. de la red.). | 

Mikologia seminario en sep- | 

tembro 97 estis jubilea: Esperantis- | 

| 

  

toj—fungoŝatantoj renkontiĝas ĉiu- 
jare jam ekde la jaro 1988. La ĉefa 
celo de la jubilea renkontiĝo estis 
klopodo trovi kaj proponi konve- 
najn Esperantajn nociojn por unu- | 
opaj specioj de manĝeblaj fungoj | 
kaj specoj similaj al ili. | 

Ni ŝatus ricevi kontaktadresojn | 
de esperantistoj, kiuj havas inte- | 
reson pri mikologio. La leterojn ' 
adresu al: ESPERANTO, Sobotskĉ | 
nam. 36, SK-058 01 Poprad, Slova- | 

kio. Inĝ. Milan Zvara 

  
  

A. Partoprenantoj de la seminario elaŭt- 
iĝas ĉe arbaro antaŭ la fungo-kolektado. 
Foto: Milan Zvara ĉe la vilaĝo Ŝunava. 

V. Boleto nobla kverka (Boletus reticu- 

latis). Specio, kiu estas ŝate kolektata 
por sekigado kaj preparo de diversaj 
manĝaĵoj. 
Foto: Milan Zvara ĉe Bardejov. 

  

KIA ESTIS 
LA SEZONO 1997? 

Kun alveno de daŭraj frostoj 

finiĝas la sezono por fungokolek- 
tantoj. Nur la plej bonaj fakuloj 
iam-tiam eĉ dum vintro kolektas en 

“la naturo desur malnovaj falfoliaj 
arboj pleŭrotojn aŭ hirneolojn. 

La sezono ne plenumis niajn 
esperojn post la abundaj printem- 

| paj pluvoj. Sed tio ne validas 
ĝenerale, estis regionoj, kie en 
certaj periodoj fungoj kreskis, eĉ 
malavare. Al tiaj regionoj apar- 

tenis precipe Orava kaj Kysuce, 

senpere post la inundoj, sed ankaŭ 
Liptov kaj norda parto de Orienta 

Slovakio. Ĝenerale oni povas kon- 
“ stati, ke norde la funga sezono estis 

pli bona kaj validis, ke ju pli suden, 
des malpli da fungoj kreskis. 
Slovakan Karstmontaron kaj la 
sudan parton de Slovakio pluvoj 

| frusomere evitadis, iomete fungoj 
tie kreskis — iomete cetere fungoj 

 



  

Atentu la eblan eraran interŝanĝon | 

kun nemanĝebla kaj amara boleto ! 
gala, kiu la boleton noblan picean | 

iam nedistingeble similas. Ununu- 
ra fungo povas malvalorigi la tutan 
fungan manĝaĵon. Maturaj boletoj 
galaj havas lamelojn en formo de 
rozkoloraj tubetoj, kiuj post premo 
bruniĝas. 

La t. n. „blankaj boletoj“ estas | 

plej taŭgaj por sekigado, ĉar nur! PLEŬROTO 
tiam ili akiras la ĝustan kaj ne- | La supra idilia bildo evidente 

anstataŭeblan fungan aromon. Pro- | gut „mentas rezistemon de ĉi bele- 
vu ankaŭ frititajn kverkajn bolet- ga kaj bongusta fungo kontraŭ 

ojn: ĉapelojn de grandaj boletoj | y;n.paj frostoj. Domaĝe, ke en niaj 
tranĉu je platoj 1 cm dikaj, kovra arbaroj ĝi estas pli kaj pli rara, eble 
per pasteto (faruno, ovo, paneroj) | pro tio, ke mankas malnovaj mortaj 

„| falfoliaj arbotrunkoj, lasitaj en la 
|. arbaro al la destino. Se vi ie trovos 

| tufon da pleŭrotoj, vi povas vizitadi 
tiun lokon jaron post jaro, pleŭroto 
preskaŭ certe kreskados tie ĝis ĝi 

  

Lall 

  

ĉiam kreskas — tamen temis pri 
avara rikolto. 

Ekde printempo, kiam komen- | 
cis kreski morkelaj fungoj, estis la 
sezono tre malekvilibra, tre mal- 
facile estis antaŭvidi, kien iri kaj 

kio tie kreskos. Eĉ la plej „elpru- 

    

   

  

elĉerpos la substraton. 
vitaj“ lokoj, kiel ekz. ZAhorie, estis | Tpos AMON, 

malfidindaj p 

Definitive do ekregis vintro kaj OMBRELFUNGO 
se ne okazos drastaj veterŝanĝoj, la kl GRANDA 

„funga sezono“ finiĝis. Bona fungo- : 
kolektanto tamen eĉ en vintro ne 
ripozas: li studas fakan literaturon, 
provas novajn receptojn el la ko- | kaj fritu. La fungojn salu senpere 

antaŭ la kovro, alikaze ili ellasas 

sukon kaj la kovraĵo forfalos. 
lektitaj kaj konservitaj fungoj kaj se 

estas taŭga vetero, li vizitas arbar- 

ojn kaj serĉas lokojn, kiujn li prin- 
tempe vizitos. 

BOLETO 

NOBLA PICEA 
apartenas al la pleje serĉataj 

kaj ŝatataj fungoj kaj estas parenca 

kun aliaj specioj de boletoj. Ĉiuj 
havas blankan fungokarnon, kiu 
post tranĉo ŝanĝas la koloron. De la 
boleto nobla kverka ĝi diferencas 
dum humida vetero per modere ; 

mukoza ĉapelo kaj blanka reto en 
supra parto de la stipo. Boleto nob- 
la pina havas malpli helan, malgla- | 

tan ĉapelon kaj maldelikatan bru- 
nan reton ĝis malsupro de la stipo. 

  

          

   

  

Ĝi apartenas al la plej okul- 
frapaj fungoj de la arbaro pro la 

= grandeco. Iliaj korpoj atingas ofte la 

altecon de 30-40 cm kun la sama 

diametro! La tuta fungokorpo havas 
| malhelbrunan aŭ kreman koloron 

  

      

= ~=. p 

  
    

  
  

  

 



  

kun pli malhelaj, maldelikataj kaj 
disstarantaj skvamoj. Grava distin- 
gilo estas ringo sub la ĉapelo, kiu 
estas libera kaj oni povas movi ĝin 
supren-malsupren. 

Ombrelfungo granda estas pa- 
renca al ombrelfungo ruĝiĝanta, 
kies fungokarno post premo ruĝ- 
iĝas. Temas pri tre bongustaj kaj 
manĝeblaj fungoj. Oni konsumas , 

nur ĉapelojn, la stipoj estas tro mal- 
molaj. Bonegan guston ili havas 
kovritaj per pasteto kaj frititaj. 
Sekigitajn ombrelfungojn oni reko- 
mendas polvigi kaj la polvon uzi 
por bongustigi manĝaĵojn. 

LAKTOFUNGO 

  

| AMANITO VERDA 

laktofungo sangoflua, kies suko 
estas sangruĝa. Ĉiuj specioj de 
laktofungoj kun oranĝkolora kaj 
ruĝa „lakto“ estas manĝeblaj kaj 
bongustaj. 

(mortiga) 

  

    

    

iam povas forfali kaj sur la stipbazo 
granda kaj okulfrapa ingo, nomata 
ankaŭ „pokalo de morto“ (atentu, ĝi 
povas esti kaŝita en herbo!). 

AMANITO RUĜA 
(muŝfungo) 

Unu el niaj plej belaj kaj plej 

okulfrapaj fungoj, kies veneneco 
estas ofte troigata. Ĝi kaŭzas mode- 
rajn kaj mezajn toksiĝojn, kiuj simi- 
las al toksiĝoj de alkoholo (vizioj, 
halucinoj, delirio). Vikingoj uzadis 
ĝin por kuraĝiĝi antaŭ bataloj. 

La ĉapelo kun diametro 5-20 cm 
estas oranĝ- ĝis brilruĝ-kolora kun 
blankaj „punktoj“. La lameloj estas 
blankaj, same la stipo kun klara rin- 

Laktofungoj apartenas al la ' 
plej bongustaj aŭtunaj fungoj. De l 

la ceteraj nemanĝeblaj laktarioj | 
ĉiuj manĝeblaj laktofungoj diferen- ' 

go. Parenca al amanito ruĝa estas 
amanito reĝa (oranĝfungo, amanito 
de la cezaroj), kiu estas pli rara, la 
ĉapelo havas okran koloron kaj la 

estas nia plej danĝera venena 
fungo, kiu estas kaŭzo de la plej 
multaj fungoveneniĝoj en Eŭropo, 

cas per oranĝkolora, karotsukeca 
lakto, kiun enhavas ankaŭ lakto- 
fungo delikata kaj laktofungo pina, | 
kiuj kreskas sub pinoj, laktofungo | 
oranĝa, kiu kreskas sub abioj kaj | 

ofte finiĝantaj per morto. Gravaj 
disting-signoj estas verda koloro de 
la ĉapelo (tamen ĝi povas esti 
bruneca aŭ eĉ blanka), ĉiamblankaj 
lameloj, sur la stipo estas ringo, kiu 

  

pulpon ĝi havas post tranĉo, pre- 
cipe sub ŝelo de la ĉapelo, flav- 
koloran. 

Kompilis kaj tradukis: 
Stano Marĉek 

  

         



    

  

  

    
    

daŭris ĝis la sesa horo matene. virego 
Multaj gastoj restis en Poprad pl 

Ĉiujare organizas Esperanto, Regiona Societo en Poprad longe, sed bedaŭrinde la ski- 

| (Spiŝska Sobota) jarfinan feston - Silvestran Balon. Ĝi jam terenoj estis nesufiĉe kovritaj per 
fariĝis tradicia kaj internacia renkontiĝo de esperantistoj. neĝtavolo. Milan Zvara 

Akaŭ nun en la lasta tago de la 
pasinta jaro renkontiĝis esperan- 
tistoj kaj favorantoj de Esperanto 
el la siberiaj urboj Tjumen kaj 
Jekaterinburg, el la eŭropa parto 
de Ruslando — Moskvo kaj Niĵnij 

| Novgorod, el la latva urbo Riga kaj 
el Pollando el la urboj Bydgoszcz, 
Varsovio kaj Kalisz. Slovakion re- 
prezentis gastoj el Bratislava, Ko- 
ŝice kaj Poprad. 

Amika kaj amuza etoso en la 
restoracio Ĉerveny mak (Ruĝa Pa- 
pavo) estis specifa ĉefe pro tio, ke 
ni tostis jam je la 20-a horo honore 
al Siberianoj, je la 22-a horo al 
Moskvanoj, je la 23-a horo honore 
al Latvoj kaj noktomeze bonve- 
nigis la Novan Jaron Slovakoj kaj 

                                    

     

        

  

    

          
  

Ekskurso al Dolomitoj (Norda Italio). 
kaj Transilvanaj Alpoj (Rumanio). 

  

          

     

     
     

     
   

    

   

Seminario pri instruado de Esperanto “125, Organiza seminario en Zilina 

    

  

Seminario por klubaj mastrumistoj 
“ kaj kiel gajni monon por la Emovado 

= 
    

  

   

21, 6, 1998, Ĉeĥio (MEL) 
Grimpado al montopinto Ĉantorl BIEK € Biĉnalo de E-kulturo. 
de polaj. ĉeĥaj kaj slovakaj esperantistoj. ĝ 

T'98 — Printempa Esperanti Partopreno «nie 83-a U.K;ep Prancio -. 
kontiĝo en Altaj Tatroj             

i Renkontiĝo de ĉeĥaj kaj slovakaj „ P 

    

    

  

   
       

Konfererico de ESO 
Nabrezie. me EKI 
„03101“ HIPTOVEKYN 

564. 
       



  

TRADICIA ESPERANTISTA RENKONTIĜO 

HONORE AL SANKTA NIKOLAO 

Esperanto, Regiona Societo, kies sidejo estas en Poprad, ĉiujare 
organizas renkontiĝon de esperantistoj honore al Sankta Nikolao. 
La renkontiĝoj jam tradicie okazas en la vilaĝo Murzasychle, kiu tro- 
viĝas en montara regiono apud Zakopane, kompreneble en Pollando. ; 
La vilaĝo estas karakteriza per sia tipa montara arkitekturo. | 

L a ĉi-jaran renkontiĝon parto- 
prenis esperantistoj el la urboj 

Nitra, Michalovce, Zilina, Koŝice, 
Kysucke Nove Mesto, Poprad kaj 
unu eksterlanda gasto el Skandi- 
navio, profesoro Kjell Sellin. Entute 
kun ŝoforoj 28 personoj. 

La 5-an de decembro '97 ĝis la 
14-a horo renkontiĝis esperantistoj 
en Spiŝska Sobota (kvartalo de 

Poprad), kie estas „sidejo de la 
Regiona Societo kaj de tie ili 
ekveturis „al las polar Jandtimo. wl 
Depost Jagmilaĝo Zdiar| la vojo 

  

lo. 

  

neĝo jam estis pli-abunda: La 

jam estis vidi la ;ankaj 
vizaĝoj, sed plej" „multe: „ĝoji 
infanoj. Ilijam-vidis, a sin.sidantaj en 
la sledoj, kiujm“tifas ĉarmaj ĉeva- 
letoj. Ekaperis la unuaj domoj de 

   

  

   

rol kmisanua ala =— 

  

  

Murzasychle kaj baldaŭ ni haltis | 
en la loko, kie estis nia loĝejo. 

Post la loĝigo sekvis abunda ; 
vespermanĝo kaj ĝin sekvis amika | 

babilado. 
La venontan tagon post la 

tagmanĝo ni veturis buse al BI 
granda bazaro en Nowy Targ, kie | 
ni butikumis kaj aĉetadis donac- | 
etojn por niaj proksimuloj, por la | 
proksimiĝantaj Kristitaskaj festoj. 

Post la reveno ki j “tagmanĝo 
antaŭ nia loĝejo apeli. paf 

  

    

   

    

   

      

ankaŭ sonoriletoj sur | 
de la tirantaj ĉevaloj. Ni | 

sled-glitis laŭ la montara vojo tra 
belegaj vintraj terenoj. Ĉie regis | 
dia trankvilo, ni aŭskultis spiradon 

  

  

    Bela popola kaj montara arkitekturo en Murzasychle. 

  

Ej j kaj l ATAVANO,. mo 9 ty i 
koj aro sie loj ==di 

E 

Foto: Milan Zvara ' 

„Sankta Nikolao kaj anĝelo“ disdo- 

nas donacetojn (Anton Zacharidŝ kaj 
Eva Flaŝikovi). Foto: Milan Zvara 

is kaj niba „de iliaj 
mu iletoj. ma aŭzo ni faris    

   

    

majn de la brul- 

(lPose dj de la ligno ni 
eksidis en la sledojn kaj revenis al 
nia loĝejo, kie nin jam atendis festa 
vespermanĝo. La neĝkovrita monta- 

ra naturo estis rava. Post la vesper- 
manĝo ni jam atendis alvenon de 
Sankta Nikolao, kiun atendis ankaŭ 

infanoj de niaj dommastroj. Sur la 
koridoro eksonis sonorilo kaj San- 
kta Nikolao eniris la pordon, 

akompanata de la anĝelo. Sekvis 
disdonado de donacoj ĉefe al 
infanoj, sed ankaŭ al plenkreskuloj. 
Inter la donacetoj ne mankis 
lernolibroj de Esperanto. 

Ni daŭrigis per kantado kaj 
! rakontado de diversaj travivaĵoj el 

niaj vojaĝoj kaj renkontiĝoj en 
Esperantujo. 

Dimanĉe antaŭtagmeze ni vizi- 
tis la urbon Zakopane kaj post la 

| tagmanĝo ni ekveturis hejmen. 
Kun ĉiuj konatuloj ni adiaŭis 

| kun la deziro denove renkontiĝi 
| en la sama loko post unu jaro. 

Adiaŭ, Sankta Nikolao! 

Milan Zvara 

 



  

50-A KONGRESO DE INTERNACIA 

KATOLIKA UNUIĜO ESPERANTISTA 

Dum la tagoj 31.8. -7.9.1997 efektiviĝis en Romo kaj Rimini la 50-a 
IKUE-Kongreso, sub la moto „Iru do kaj disĉiplu ĉiujn naciojn 
(Mat.28,19)“. La kongreson partoprenis pli ol 330 esperantistoj el 
21 landoj. El Slovakio partoprenis ĝin 13 anoj de la IKUE-sekcio. 

L a unuaj tagoj en Romo aparte- | 

nis al trarigardado de centra | 
kristana vivo, kulturo kaj historio. ; 

Ni admiris Bazilikon de Sankta | 
Petro en Vatikano, Amfiteatron | 
Koloseo kaj Roman Forumon. Ni 
vizitis ankaŭ Bazilikon de Sankta 
Johano kaj Paŭlo ĉe la monteto 
Celio, Bazilikon de Sankta Paŭlo 
ekster la muregoj kaj de Sankta : 

Johano Luterana, de Sankta Maria ; 
la Granda kaj pluajn rarajn his- 
toriajn memoraĵojn, kiujn ni kapa- 
blis dum tiel mallonga tempo 
trarigardi. 

Kulmino de la programo en 
Romo estis merkreda ĝenerala 
aŭdienco ĉe Sankta Papo Johano la 
2-a. Eble la unuan fojon en la 
historio okazis, ke Sankta Papo 
alparolis kaj benis tiel mult- | 
nombran grupon de esperantistoj. 

La saman tagon je la 12-a horo 
okazis aŭdienco ĉe la itala res- 
publika prezidento, lia ekscelenco 
Oscar Luigi Scalfaro. Tiu ĉi ren- 
kontiĝo estis ankaŭ tre sincera kaj 
elkora. 

La kongreso daŭrigis en 
Rimini. En la salono ESPERO 
okazis labora parto de la kongreso. i 

precipe de la pastro Lajoŝ Kobor 
„Enkulturigo de la kredo en la 
diversaj eŭropaj kulturmedioj“, de 
la pastro Battista Cadei pri la temo 
„Ĉu eblas dialogi kun novaj religiaj 
movadoj aŭ sektoj“. Poste okazis 
ĝenerala kunveno de IKUE, salutoj 

fruktodona diskuto. 
Ĉiutage okazis valoraj spiritaj 

programoj. Sanktaj mesoj estis 

celebritaj ĉiutage en Esperanto. 
Dum libera tempo ne mankis 

surmara boatado kaj banado, 
folklora vespero kun muziko, 
rostitaj fiŝoj kaj vino. La kongreson 
per bona amuza programo pli- 
riĉigis grupo da gejunuloj. 

Unu posttagmezo apartenis al 
ekskurso al la Respubliko San 
Marino kaj Baziliko de Sankta 
Marino. 

Solena fermo de la kongreso 
okazis la 7-an de septembro en la 
salono Espero. Post sankta meso la 
partoprenantoj elkore adiaŭis sin 
kaj disiris en siajn hejmojn. 

Dank al italaj gesamideanoj, 
precipe al la honora prezidanto 
sac. Duilio Magnani, prezidanto 

  

SKOLTA KARAVANO - INTERŜANĜE 
Grupiĝo de mezeŭropaj skoltaj E-organizoj MESEL organizos 
por partopreni la Infanan Kongreseton en Francio 1998 apartan 

aŭtobuson, per kiu po 4 knabinoj kaj 4 knaboj el 4 mezeŭropaj landoj 
(entute 32 infanoj-geskoltoj kun 8 estroj kaj 4 gepatroj) veturos al la UK. 
Per la sama aŭtobuso veturos francaj geskoltoj por viziti la internacian 
tendaron de Lanĉov, el kiu oni povas facile viziti ĉiujn 4 mezeŭropajn 
landojn. La infanoj restos post la UK kelkajn tagojn ĉe la maro, kaj la 

aŭtobuso venos por ili reveturigante la francajn infanojn. 
Interesiĝantoj kontaktu: 

Inĝ. Miroslav Havranek, Pk. 161, SK-81000 Bratislava 1, Slovakio       

  
  

Antonio de Salvo, sekretario Carlo 
Sarandrea kaj multaj aliaj la 50-a 
IKUE-kongreso efektiviĝis en tiel 
belega kaj bonega medio. Ĝi estis la 
okazo renkonti la homojn en spirito 
de reciproka interkompreniĝo, ne 

| nur lingva, sed ankaŭ frata kaj 
Ni aŭdis interesajn prelegojn amika. Certe ĝi estos por ĉiuj par- 

toprenantoj neforgesebla memor- 
aĵo. 

BELARTAJ 
KONKURSOJ 

La Belartaj Konkursoj de UEA 

Ma To 

de la partoprenantoj kaj vigla | denove invitas partoprenantojn 
por siaj sep branĉoj. La rezultojn 
oni anoncos en la Universala 
Kongreso en Montpeliero. (Tamen, 
partopreno en la UK ne estas 

kondiĉo por partopreni en la 
Konkurso!) 

La laŭreatojn atendas monpre- 

mioj, kiuj estas pli altaj ol antaŭe. 
Ĉiuj konkursaĵoj devas esti 

novaj kaj, escepte de la infanlibroj, 
ne publikigitaj. Krome validas jenaj 
kondiĉoj: 

Poezio: Maksimuma longo ne 
fiksita. Tri premioj. 

Prozo: Maksimuma longo 200 x 65 
tajpospacoj. Tri premioj. 

Teatraĵo: Maksimuma longo ne 
fiksita. Tri premioj. 

Eseo: Teme ligita kun Esperanto 
aŭ kun la temo de la UK: 
"Mediteraneo — ponto inter kultu- 
roj". Premio "Luigi Minnaja" kaj du 
aliaj premioj. 

Kanto: Teksto kaj melodioj povas 
esti de malsamaj aŭtoroj. 
Premio "Ahn-Song-san” kaj du aliaj 
premioj. 

Vidbendo: Teme ligita kun Espe- 
ranto aŭ kun la kongresa temo (vd. 
Eseo). Daŭro inter 15 kaj 60 
minutoj. Sistemo VHS/PAL. Tri 
premioj. 

Infanlibro de la Jaro: Originala aŭ 
tradukita libro, presforme aperinta 

en 1997. Unu premio. 

 



  

Sendo: oni rajtas sendi maksimu- | 
me tri konkursaĵojn por la sama 
branĉo. Por poezio, prozo, teatraĵo, 
eseo kaj kanto oni sendu ilin en 

kvar ekzempleroj; por la infanlibra . 
    branĉo en tri ekzempleroj. Ĉiuj al- | 

venu plej laste la 31-an de marto. 
Por vidbendo oni sendu po unu ; 
ekzemplero ĝis la 1-a de julio 1998. 
Ĉion oni sendu al: Belartaj Konkur- 
soj de UEA, Nieuwe Binnneweg 
176, 3015 BJ Rotterdam, Neder- 

lando. La konkursaĵoj (krom vid. 
bendoj kaj infanlibroj) estu pseŭ- 
donimaj. La vera nomo kaj adreso ; 
estu en aparta koverto. Se eble, oni 
aldonu 5 internaciajn respondku- 
ponojn por ĉiu branĉo, en kiu oni 
konkursas. 

. Premioj: Unua premio: 410 gld. | 
Dua premio: 287 gld. Tria premio: | 
164 gld. Nova Talento (por la plej ; 
bona konkursanto antaŭe ne | 
premiita) 287 gld. Infanlibro de la | l 
Jaro: 861 gld. 
Publikigo: La rajto je la unua le 
presigo de la premiitaj verkoj apar- ! 
tenas al UEA, kiu ankaŭ poste raj. 

  

tos aperigi ilin senpage en anto- | |, 
logio de la Konkursoj. 
Detala regularo haveblas kontraŭ | 
unu respondkupono ĉe UEA, Nieu- 
we Binnenweg 176, 3015 BJ Rotter- | 

intereso rilate tiun temon, fine tamen komisiis al mi prepari kaj gvidi la ti 

   

      

   

  

    

    

| [komerca komunikado). 

  

     
I-a Kongreso de. kod ata Lingvistiko. La kongreson organizos. 

luniversitata katedro de nia pedagogia altlernejo, Ĝia ĉeite: 
| Jkiel intelekta kaj ekonomia kapitalo, 

= Estante unu el la ĉeforganizantoj mi sukcesis ati 

  

ĉi dum la unua! 
| lpreparkunsido; ke ankaŭ interlingvistiko kaj esperantologio aperu inter la | 

isekcioj. La prestiĝaj lingvistoj kvankam iom skeptike pri 1 

  

manko de vera | 

   
   = La kongreson partoprenos ĉ. 300-400 en- kaj ekstertandaj lingvistoj kaj 

ingvoinstruistoj, reprezentiĝos kaj prelegos ankaŭ la kulturministro kaj aliaj | 
[respondeculoj de la ministerio. La laboro disvolviĝos en'18 sekcioj, ni. 

elegojn ka ndtablajn diskutojn. La materialo de la 
kongreso : aperos ankaŭ li 

             

      

   

  

informdonaj kaj sciencaj prelegoj povas okazi ankaŭ en Esperanto (kun paralele 
sekvebla : skriba traduko al la hungi image la prelegoj ne estu altrude . 

ingvistike konvinkaj, ĉu ĝenerale pi 
kajaliaj planlingvoj. — 

a (kial ne Esperanto?) ankai | 
la demandoj de Eŭropa Unio, 

           

   oj, aplikata lingvistiko kaj 
tado, faklingvo, lingvopedago 

        

   

La lasta aliĝdato por la plklegontoj€ estas 
|detalaj informoj I kaj konsiloj turnu vin al; 

“Dr-ino Katalin Smideliusz, HU-O701 
INyelveszeti Tanszek, Pf: 170. Hungario. Universitata Fakso: 

| (Prefere uzu la retadreson: smidik(rikbdtf.hu. : 
Kompetentaj ingvistoj, kolegoj! Helpu al ni ne = tiun : 

- Katalin Smideliusz 

  

   

    

  dam, Nederlando, aŭ retpoŝte ĉe: 
ueaQinter.nl.net. 

IMPOSTOJ 
EN HUNGARIO 

En Hungario pasintjare estis ' 

enkondukita nova leĝo, laŭ kiu 1 X- | 
on de la persona enspez-imposto | 
oni povas oferti (pere de la impost- 
oficejo) al neprofitcelaj sociaj orga- | 
nizoj kaj fondaĵoj. Tio do ebligis la 
financan subtenon ankaŭ de Espe- | 
ranto-organizoj — sen aparta pago. | 

(La personan imposton oni ja 
ĉiukaze pagas al la ŝtato — kaj nun 
oni povis instrukcii pri 1 X-o de tiu | 
jam pagata sumo).      

       

Fondaĵo Esperanto ĉe la Bu- 
dapeŝta E-Domo ricevis 580 mil, 
Hungara E-Asocio ricevis 280 mil 
kaj Hungara E-Junularo 19 mil 

jo, ja por ricevi tiun 1 X-on oni 

devas konkursi kun multaj aliaj 
fondaĵoj kaj sociaj bonfaraj orga- 

nizoj. 
forintojn. La sukceso de Fondaĵo Laszlo Szilvasi 
Esperanto estas dankebla al la var- CNN KAJ 
bagado inter neesperantistoj, kio 

| ESPERANTO samtempe estis reklamo ankaŭ por 
Esperanto (eĉ se la gazetanoncoj ; “ 
kaj flugfolioj kostis signifan su- | 
mon). 

Tiu ebleco ekzistos ankaŭ ĉi- 
jare (kvankam. nun oni povas di- 
rekti la 1 X-on ankaŭ al eklezioj). 
Komenciĝis la traktado inter la tri 
E-organizoj pri komuna kampan- 

Televida kanalo 9 en Aŭstralio 

dissendas je la 6-a a.tm. novaĵ- 
programon originintan en la Uso- 
na CNN, ĉiutage. La 16-an de de- 
cembro, tiu dissendo inkluzivis 
plurminutan raporton pri Espe- 
ranto kiel ebla lingvo por la Eŭ- 
ropa Unio, La tre favora raporto



  

montris librobutikon kun mil | 
Esperantaj verkoj vendataj, aŭd- | 
igis specimenajn parolojn en 

Esperanto, kaj klarigis la valoron 

de Esperanto. 
D-ro Donald Broadribb | d. 

INSTRUADO 

EN POLLANDO 
Sekve al prelego de s-rino 

Maria Majerczak en Jagiellona 

Universitato en Krakovo ekde 
oktobro 1997 lernas Esperanton 
pli ol 70 gestudentoj. 

La Internacia Lingvo daŭre 
estas deviga studobjekto por tiuj, 
kiuj elektis ĝin kiel parton de sia 

deviga programo (estas eĉ Lu kiuj 
preferas Esporpaton l kii vigan 
lingvon, o ka 

En dota ivetsj ataj fakoj 
estas loko, pan pramo, kiel 
leviga lernobjekto, Jingva aŭ an- 

stataŭant ta (elekteblan 
kiel deviga) ĉon ekz. filozofion, 

arthistorio: kŭ pa 

La Espefinto~ -ekzameno kaj la 
poentoj havas l saman valoron 

kiel tiuj ĉi liaj devigaj 
studobjektoj. Ĝis njn, ĉiujare la 
nombro de l: o lernan- 

taj Esperantan „ duobliĝas. 

En la sam] unjvegsitato okaza- 
das ankaŭ alia si peranto- 

kurso (mezgrada), organizata de la 
Asocio de Diplomitoj de Jagiellona 
Universitato. Esperanton tie instru- 

as s-ro Zbigniew Warmuz. 

Pluraj junaj homoj iĝos poste 
instruistoj de Esperanto, aliaj 
ekzemple aktivuloj en la Espe- 

ranto-turismo. 
lli vigle interesiĝas pri kontaktoj 

kun diverslandaj esperantistoj, de- 
ziras korespondi, laŭeble inter- 
ŝanĝi vizitojn, partopreni interna- 

ciajn junulrenkontojn kaj labor- 
brigadojn. Kontaktu ilin ĉe: 

S-ino Maria Majerczak, ul. Armii 
Krajowej 7, m. 122. PL-30-150 Kra- 
kow, Pollando. (Laŭ Interredaktore) 

  

aŭtoro. 

biblioteko. 

  

= “ESPERANTA RETSUPERMARKTO 
Okaze de la Zamenhoftago 1997, kiu samtempe estas Tago de la Esperanto-Libro, malfermiĝis la unua 

Esperanta Retsupermarkto. Temas pri la unua interreta vendejo por esperantistoj! En la Esperanta Ret- 
supermarkto vi povas, pere de via komputilo ŝaltita al interreto, agrable promeni laŭ la libroj, diskoj, 
kasedoj, komputilaĵoj, filatelaĵoj, ktp. Vi povas ankaŭ krei listojn laŭ via prefero, 

  

Promenante vi povas rigardi la kovrilpaĝon de viaj preferataj libroj, aŭdi 
legi recenzon pri ili aŭ venigi pliajn detalojn. Ekzistas la ebleco nur.» 
kategorion, ekzemple la bazajn literaturajn verkojn, t.e. la librojn kiuj laŭ William Auld aperu nepre en ĉies 

  

Kompreneble vi povas ankaŭ mendi la varojn. Por mendi simple metu la varojn en vian butikumkorbon. 
Kiam ajn vi povas kontroli, kiom estas en via korbo, aldoni pliajn aĵojn, aŭ remeti kelkajn sur la bretojn de la 
supermarkto. La Esperanta Retsupermarkto estas iniciato de Flandra Esperanto-Ligo kaj de la Interret- 

peranto Agora. La adreso de la supermarkto estas: = 

http://esperanto.agoranet.. be/supermarkto 

    

kzemple liston de difinita 

el viaj preferataj diskoj, 
novaĵojn aŭ elekti alian 

       

     

  

  

  

memon el ĝi varojn, 

  

informpetos pri via nomo, adreso, ktp. Se vi ne volas men: 

Elektitaj eroj 

   

  

   
1 

jn. Se vi eetas ture preta, 

  

   

    

  
  

        

  
      
   



  

KAMPANJO 2000 
por internacia lingva ordo 

Por vigligi kaj aktivigi la E-movadon kaj por levi ĝian idean kaj organizan nivelon lanĉis UEA en 1997, 
okaze de la proksimiĝanta jarmilŝanĝo, „Kampanjon 2000“, kiu difinas prioritatojn kaj farendaĵojn 

por la E-movado. Ĉar en Slovakio la kampanjo ankoraŭ ne ricevis la merititan atenton, ES alportas al 
la legantoj la dokumenton, kiu estas plu diskutata kaj jam komencas esti aplikata en diversaj landoj. 

    

Premiso l-a; En la lastaj jaroj la Esperanto-movado 
spertis serion de sukcesoj en kelkaj medioj/landoj kaj 
alfrontis serion de problemoj en aliaj medioj/landoj. 
Kvankam ĝenerale ekzistas pli serioza sinteno al Esperanto, 
la konsci-nivelo de la ĝenerala socio rilate al demokrata 
solvo de lingvaj problemoj ankoraŭ ne estas kontentiga. 
Aliflanke la organiza (idea kaj laborforta) stato de 
Esperanto-organizaĵoj ne atingas la dezirindan nivelon, tiel 
ke ankaŭ eventualaj sukcesoj je la nivelo de parlamentoj aŭ 
internaciaj organizaĵoj riskas resti vanaj pro la malebleco 
por niaj 

ekspluati 
En pluraj l 

organizaĵoj. ne kresi 
instruad 
impulson 

publiko: 

  

    

     
     

  

   

  

solvo al ke Emma fro ol ioj restas ankoraŭ ligita al 
tradicia kaj nedemokrata sistemo. Multa informa laboro 
estas necesa-por vaste konsciigi: da homaron pri la neceso. de 

NIKON de ŝtatoj, interŝtataj unuiĝoj, internaciaj 
diverstipaj organizoj, inkluzive de fakaj, profesiaj kaj 
sciencaj organizoj, kaj, ne laste, la sintenon de la ĝenerala 
publiko pri fremdaj lingvoj. 
Samtempe oni devas sobre analizi la nunan staton de la 
Esperanto-movado por fiksi vere atingeblajn celojn. Por 
respondi al la defioj, kiujn la nuna mondo prezentas al la 
Esperanto-movado, UEA lanĉas la kampanjon ĉi-sekve 
priskribatan. 

  

1-e. Levi la organizan kaj idean nivelon de la Esperanto- 
komunumo 

2-e. Levi la prestiĝon de la internacia lingvo 
3-e. Influi la internacian vivon 

    

l-a celo. Levi la organizan kaj idean nivelon de la 
Esperanto-komunumo 

La unua celo entenas la signifan levon de la idea kaj organiza 
niveloj de ĉiuj Esperanto-organizaĵoj, por igi ilin pretaj 
alfronti la defiojn de la nova jarmilo. En la praktiko tio 
signifas ke ĉiu Esperanto-organizaĵo devas zorgi pri akiro 
de rimedoj homaj kaj financaj. Tio en si mem ne alportos la 
finan venkon, sed estas la premiso por havi pli da aktivuloj, 
pli da influhavaj kaj laborpretaj intelektuloj, kio siavice 
permesos al la organizaĵoj iĝi pli stabilaj kaj malpli dependaj 
de individuoj. „Samtempe oni, “klopodu levi la idean nivelon 

la mi “ker gado mbroj pere de 
renkontiĝoj, por ke ili posedu almenaŭ la 

ovado kaj pri ties Suo e forgesu, 

  

   
  

  

    

  

   

  

   

  

    
   

  

zaĵo. pretigu programon de 
okazoj povus varii laŭ 

antaŭvidi la neceson ke ĉiu 
informata pri la historio de 

ii pri ĝiaj 

nunaj celoj. (Tiucele. estas esence konigi al ĉiu unuopa 
esperantisto la manifeston de la Esperanto-movado, kiu ĝis 
nun estas konata kiel Manifesto de Prago.) 

- La estraro de UEA, kunlabore kun ILEI, reviziu la 
ekzistantajn instruilojn kun la celo plibonigi la instruadon 
de Esperanto surbaze de modernaj metodikaj malkovroj, 
uzante ankaŭ novajn eblecojn de komputiloj, elektronikaj 
retoj k. s. kaj zorgante pri la integrigo de la finstudintoj en la 
komunumon. 

— La landaj organizaĵoj zorgu por ke la landaj ILEI-sekcioj 
estu pli fortaj kaj kunligu ĉiujn instruistojn en la unuopaj 
landoj. 

— La estraro kaj la financa komisiono de UEA okupiĝu pri 
financa evoluigo, kaj metu la akiron de mono inter siajn 
ĉefajn zorgojn. 

 



  

2-a celo; Levi la prestiĝon de la internacia lingvo 

La dua celo invitas al informado pri la internacia lingvo kaj 
ties seriozaj sociaj celoj por ke la erara bildo de Esperanto, 
kiu ankoraŭ ekzistas en multaj medioj, ŝanĝiĝu. Oni devas 
produkti modernan inform-materialon kaj sisteme sendi 
ĝin al instruistoj, lingvistoj, ĵurnalistoj kaj tiuj politikistoj, 
kiuj okupiĝas pri kulturo kaj internaciaj rilatoj, kaj 
kompreneble al la ĝenerala publiko. Ĝenerale oni celu 

l plibonigi la infor adon kaj ki 

eldonaĵoj, klerigaj:ka 
prezentoj aŭ kunlabo: 

  

   
Ligu. 

informiloj nuri zita j kaj “radukeblaj 

  

      
— La moj, Aiaj 

disvastigon de ti ritas al siaj lokaj kaj aliaj grupoj. 
— La komi atanoj zorgu por ke tiu traduko kaj disvastigo . 

okazu. = „ 

UEA kaj 

  

— 
publiko). 
— la esate i UEA donu apartan atenton on tla la maj 

konsente kiu la taŭgaj instancoj 
Esperanto lke esperantologiaj studoj. 

3-a celo; milu la internacian vi 
La Esperanto-organizaĵoj de la ĝusta nivelo devas prisa i 

    

  

eblecojn influi la internacian on, interalie p. 
internaciaj organizaĵoj, al kiuj, esplorado de; 

organizaĵojn starigi 9 

kiuj okupiĝas pri Sal 

zaĵojn starigi 

kun la landaj~i 
organizaĵoj. 

Surbaze de tiuj kaj aliaj zorgaj analizoj kaj preparoj, la 
Esperanto-organizaĵoj de la ĝusta nivelo varbu kaj flegu 
kontaktojn kun influaj ekstermovadaj simpatiantoj, starigu 
pozitivajn kaj konkretajn kunlaborajn rilatojn kun taŭgaj 
organizaĵoj, kaj helpe de tiuj kunlaborantoj pretigu kaj 
akceptigu konkretajn proponojn por ŝanĝi la lingvo- 
politikon de internaciaj organizaĵoj. 

de tiuj informiloj al ĉiuj landaj kaj. 

eo 
“devas esti vaste. „dissendataj al Esperaaibo ganizaĵoj kaj al 

  

— Ĉi tiu laborplano estas nur kadra laborplano. Ĉiu 
instanco de la Esperanto-movado fiksos sian propran 
laborplanon rilate al sia agad-kampo. Estas esence jam nun 
komenci diskutadon por la detaligo de la konkreta 
laborprogramo de ĉiu partoprenanta instanco. 

  

       

    

   

  

   

  

    
     

      

    
    
   
   

    

       

    

      

    

      

  

   
    
   

  

    

“uzante tiujn vortoj 
i linpokaje l nacia medio. 

  

      

  

   
tuale de neesperantistoj, 

rmalaj dm de la 

  dokumentoj 
“tpublikaj dr 
ik kal 

  
    

  

   

    

laj ndaj ESEAS TOVE, 
velsajne ĝi ne esta trovebla por kami 

   

  

-la CO de UEA kaj ili 

  

La estraro de VEKI raportu ĉiun 

la, progreso de la kampanjo. 

     

  

     
   

mpron al la komitato pri 

tence tre ĝenerala. 

drganizaĵojn parto- 
p la | venontaj jaroj, 

in por komune 
firma pozicio 

di “i Esperanto 
1 tiu plano rekonas ke la laboro de ĉiu parto 

de la movado estas esenca. Ĝi krome estas ebla, ĉar ĉiu 

esperantisto estas nur petata intensigi siajn klopodojn pri 
tio, kion li jam faras nun. Lia tasko ne estas zorgi por tio ke 
Unesko, Unuiĝintaj Nacioj, ktp. ekuzu Esperanton, sed 
plifortigi sian lokan agadon. Tio estas la plej bona maniero 
por apogi la klopodojn, kiujn aliaj faras ĉe Unesko, 
Unuiĝintaj Nacioj, ktp. 

  

(Laŭ Interredaktore) 

 



  

VEGETARISMO = ESTIMO AL LA VIVO 
kzistas multaj kialoj kial ne manĝi viandon kaj aliajn animaldevenajn nutraĵojn... Al la decido 
fariĝi vegetarano venas la homoj plej ofte por forigi ian malsanon, por fortigi la sanon kaj 

plilongigi la aktivan vivlongecon. Malpli oni konsideras la eblajn etikajn principojn de vegetarismo. 
Ni do provu la problemon rigardi pli komplekse kaj malkaŝu iujn pliajn „por“ kaj „kontraŭ“. 

LA HOMO NE ESTAS 
KARNIVORO 

Pri tio asertas precipe lia intest- 
longeco. Ĉiuj karnivoroj havas la 
intestojn kelkoble pli kurtaj. La kialo 
estas simpla — kurta intesto signifas 
kurtan digestprocezon kaj rapidan 
ekskrementon, longa intesto ebligas 
plilongigi la digestprocedon kaj la 
tempon, post kiu okazas la ekskre- 
mentado. Vianda nutraĵo kaj la 
animalproduktoj tre rapide en la 
intestoj ekputras kaj kreas medion 
plenan de bakterioj kaj pliaj 
malutilaĵoj, kiuj, se baldaŭ ne 
okazas ilia elimino, povas reiri tra 

intestmuro reen en la oganismon. 
Plejmulto de la homoj suferas je 
digestaj perturboj, kronika konsti- 
po. Estas konata la fakto, ke ĉi 
problemoj malaperas, se la homo 
fariĝas vegetarano. 

La homo povas kontente kaj 
ĝoje vivi ankaŭ sen konsumado de 
viando. Se li scipovas en la nutraĵoj 
certigi sufiĉe da valoraj albuminoj 
(greno, fazeolo) kaj proteinoj (sojaj 
produktoj), se li gardas ekvilibron 
en la akceptataj nutraĵoj, tiam li 
dank' al vegetarismo scipovas for- 
igi tutan vicon da sanmalfacilaĵoj. 
Jen kelkaj: alta sangopremo, arte- 
rosklerozo, reŭmataj doloroj, probli 
moj de la spiraparato kaj alergii 
Pliboniĝas ankaŭ la pensado kaj 
memorkapablo, la moviĝemo... 

   

  

   

LA NUTRAĴĈENO KAJ NI 
Je ĉi demando ni lasu respondi la 

kuraciston, kiu konsiderindan parton 
de la vivo dediĉas ĝuste al manieroj de 
sana nutrado, D-ro Andrew Eeil: 

„Se ni manĝas animalojn, breditajn ! 
nur por la viando, ni moviĝas sur la 
pinto de nutradĉeno de nia planedo — | 
ĉe la fino de la vico, en kiu la sekva 
organismo manĝas organismojn trovi- 
ĝantaj en la vico sub li. Animaloj, 
manĝantaj aliajn animalojn, akumulas 
kaj koncentras multajn toksojn el 

animala medio, kiu tra la ĉeno 
moviĝas. Tio estas unu el la kialoj, pro 
kiuj ni manĝu prefere kreskaĵojn — ili 
troviĝas en la suba fino de la 
nutradĉeno kaj estas malpli konta- 

minitaj. 
Modernaj nutradmetodoj plie uzas 

grandajn kvantojn da kuraciloj, 
hormonoj kaj toksaj kemiaĵoj por 
atingi pli grandan pezon kaj do la 
foiran valoron de la bestoj, destinitaj al 
manĝado. 

luj viandoproduktantoj ne kon- 

sentos kaj argumentos, ke ili pro- 

„La antaŭjuĝo, ke viando estas 
bezonata por konservi la forton, 

malaperas malfacile“ — skribis Paul 
Brunton. „Mi ne konas pli fortan 

estaĵon ol elefanto. Mi vidis ĝin fari 
en Oriento laborojn, kiujn 

Okcidente faras vaporkranoj. Kaj 
tamen ĝi estas vegetarano. Plie ĝi 

transvivas aliajn bestojn.“ 

duktas „puran“ viandon. Jes, ankaŭ 
akvo povas esti proklamita sana, 
kvankam ĝi enhavas milionojn da 
bakterioj kaj por la sano malutilaj 
substancoj. Sufiĉas, se ĝi per sia 
kvalito „ne transiras“ normon, fiksitan 
de la koncerna institucio. 

Envere la akvo sana ne estas, ĝi 
estas nur pli sana ol la akvo, kiu la 
normojn ne transiras. 

  

  

RUGA VIANDO 

KAJ LA ALIAJ 

Oni scias, ke la ruĝaj viandoj 
disponigas la t. n. kompletajn prote- 
inojn, kiuj per sia konsisto similas al la 
niaj. Kvankam ĉi fakto unuavide 
aspektas avantaĝa, envere ĉi tie minacas 
danĝero, ke oni facile transpaŝas la 
tagan bezonon de proteinoj. Pli granda 
konsumkvanto da proteinoj signifas 
grandan ŝarĝon ne nur por renoj, sed 
ankaŭ por la tuta digesta sistemo. Per 
digestado ni superflue konsumas gran- 

dan kvanton da energio, kiun ni 
povus dediĉi al pli utilaj aktivecoj. 

luj homoj la ruĝan viandon 
rifuzas kaj konjektas, ke ili faras 
multon por sia sano, se ili manĝas 
nur porkaĵon kaj bovidaĵon. Envere 
temas pri viando, kiu estas 
produktata per la malplej humana 
maniero — la bovidoj estas 
konservataj en arta anemio kaj 
estas limigata ilia moviĝ: 
ke ili ne havu evoluiĝi 
muskolojn. 

Se la kortbirda viando aspektas 
plej sane, ĉefe pro tio, ke ĝi enhavas 
minimumon da grasoj. La dua 
kialo estas la fakto, ke la 
kortbirdaro vivas kompare kun 

aliaj bestoj relative mallonge kaj ĝia 
viando do ne estas tiom kontaminita. 

  

La bestoj havas — same kiel la 
homoj — nervan sistemon. Ili sentas 
doloron kaj konas timon. Nature kaj 
ofte pli frue ol homo ili kapablas 
ekkoni proksimiĝantan danĝeron. La 
fakuloj scias, kiel influas timo al la 
homo. Ankaŭ ĉe la bestoj en la 
momento de danĝero komencas ŝanĝ- 
iĝi kemiaj procedoj en la organismo, 
produktiĝas la t. n. stresa hormono, 
hormono de la timo. La besto tre bone 
scias, ke minacas mortdanĝero. Ĝi 
staras sur buĉlinio kaj povas moviĝi 

   



    

Plia admirinda „vegetarano“ 
— ĉevalo. De kie ĉi admirinda kaj 
pacama estaĵo prenas la forton? 

Ĉu ne mankas al ĝi viando? | 

nur antaŭen.. Ĝi sentas ne nur 
sangodoron de bestoj buĉataj antaŭ ĝi, . 
sed ankaŭ atakon da negativa energio 
— kaj timas simile, kiel timus la reĝo 
de la kreitaĵoj, la homo, estinte sur la 
sama loko. 

Oni povus do diri, ke oni aĉetas 
stresitan viandon, plenan da timhor- 
monoj kaj al multaj el ni ĝi ŝajnas 
bongusta. Ne ekzistas viando, kiu el ĉi 
vidpunkto estus en ordo. 

Longtempaj esploroj montras, a 
homoj, kiuj manĝas multe da viando, 
estas pli agresivaj ol la ceteraj. La | 
agresiveco naskas perforton kaj la 
perforto naskas militojn. 

FILOZOFIO 
DE KOMPATO 

Post tralego de la antaŭaj linioj oni 
verŝajne demandos, ĉu la viando-' 
konsumado la sanon alportas aŭ 
forprenas... Kaj se ni plie allasas, ke ni 
ne havas eĉ la plej etan rajton senigi de 
la vivo kiun ajn estaĵon, ke ni ne 
naskiĝis por murdi, ni estos pli ; 
proksime al estimo de la vivo kaj eble | 
pli proksime ankaŭ al la decido pri | 
vegetara nutradmaniero. 

Provu rigardi en okulojn de kiu'ajn | 
besto. Ĉu vi scipovas klarigi al ĝi, kial | 
vi devas ĝin mortigi? Ĝiaj okuloj ne | 
komprenos kaj ĝis la lasta momento | 
en ili restos la neeldirita demando: 
„Kial?“ 

Kompato kun ĉiuj vivaj estaĵoj estas 
propra al la homo sur alta grado de 
spirita evoluo, ĉar nur tia homo 
komprenas, ke „ni estas admonataj, ke 

ni kondutu al aliuloj — al la homoj kaj | 
al la bestoj — sammaniere, kiel ni : 
dezirus por ni mem“. 

volas ŝanĝi la tutvivan nutradmanie- 

VEGETARISMO 

KIEL ESTADMANIERO 

Malgraŭ ĉio ĉi tie dirita oni devas | 

konscii, ke transiro al vegetara viv- 
maniero ne devas esti por la homo 

     

| ĉiam ideala solvo. Ideala estas, se la 
gepatroj kondukas al vegetaraneco la 
infanojn. Al tiuj poste en matura aĝo la | 
vegetara nutraĵo donas prosperon. Alia | 
situacio estas, se por vegetarismo | 
decidiĝas 40-jarulo. j 

Antaŭ ĉio oni devas prijuĝi la 
demandon, ĉu oni en ĉi aĝo ankoraŭ 

    

ron, ĉu nia sanstato permesos transi: 
al senvianda menuo, ĉu ni estas armitaj 
per sufiĉaj konoj por havi riĉan kaj 
ekvilibran nutraĵon. 

Oni devas aldoni, ke homoj, kiuj 
transiras al vegetara nutradmaniero ne 
nur por fortigi la propran sanon, sed 
ĉefe pro tio, ke ili iras vivopadon de 
kompato kaj amo al ĉiuj vivaj estaĵoj, 
havas kun ĉi granda vivŝanĝo plej ofte 
neniajn problemojn. 

Michaela Scholzeova 
laŭ la gazeto „Vital“ 

Stano Marĉek 

  

VRILO BSTAS ALIIO 

LA ARBO POR NIA BELECO 
Malmultaj arboj estas tiel unikaj kaj popularaj kiel betulo blanŝela. Tiu ĉi 
eĉ20-metrojn alta arbo kreskas pleje en Eŭropo, sur ebenaĵoj kaj en mezaj 

altecoj. Ĝi estas tre rezista kaj senpretenda kaj ĉar kreskas relative rapide, ĝi 
taŭgas por rekultivi surfacojn de minejoj kaj tie, kie oni devas ripari 

nesentemajn homajn intervenojn en la naturon. 

n majo kaj junio oni povas kolekti | 
ĝiajn kuracajn foliojn. Tiam la | 

junaj folioj havas la plej altan enhavon 
da efikaj substancoj. 

La drogo enhavas flavonoidojn, | 
rezinojn, sukerojn, vitaminojn, minera- 
lojn kaj tre efikajn fitoncidojn. 

Oni devas atenti, ke la folioj ne 
vaporumiĝu, tial 
oni en la korbo 
(tiu estas por la = 
kolektado la plej 
bona) ne premu 
ilin. La foliojn 
ŝiru unuope, aŭ 
kombŝiru ilin per 
fingroj. Ne ŝiru la 
foliojn el la eks- 
tremaj branĉoj kaj 
zorgu, ke sur la 
arbo restu sufiĉa 
foliaro. 

La foliojn sek- 
igu en ombro, en 
maldikaj tavoloj. Se oni sekigas arte, la | 
temperaturo ne superu 35 gradojn. 
Atentu, malbone sekigitaj folioj ŝimas! 

Dekokto de sekigitaj folioj taŭgas 
por piedlavado. Ĝi estas tre efika 
kontraŭ troa malagrabla piedŝvitado. | 

luj homoj laŭdas efikon de 
betulfolia dekokto al haŭto damaĝita 
per dartro. 

  

  

  

NATURKURACISTO A 

kdj 

BETULO 

  

Bonegajn fortigajn kosmetikajn efi- 
kojn al la organismo havas bano en 
varma akvo kun aldonita dekokto de 
betulfolioj. Tiun preparu jene: 10 
kulerojn da sekigitaj betulfolioj metu 
en 4 litrojn da akvo, mallonge kuiru kaj 
lasu 15 minutojn ripozi. Poste enverŝu 
en la preparitan banakvon. 

La folia dekokto 
favore influas de- 
ekstere por lav- 
ado de lokoj, tra- 
fitaj per reŭmato. 

Oni povas ĝin 
ankaŭ trinki, ĉar 
ĝi forlavas el la 
organismo urin- 

acidon kaj influas 
SM. malsanojn, kiujn 

| sedimentado de 
[IM urinacidoj kaŭ- 

Li l zas. Ĝi helpas ne 
MM nur kontraŭ reŭ- 

mato, sed ankaŭ 
kontraŭ troakviĝo, ishiaso, urinaj mal- 
facilaĵoj kaj ren-malsanoj. 

En popola kuracado oni uzas la teon 
kiel urinigan, dezinfektan kaj ŝvitigan 
rimedon. La drogo ne havas flankajn 
efikojn. 

2J 

  

Laŭ la gazeto Vital -stma- 
(El Esperantista Vegetarano) 

 



  

NACIISMO, TOLERO 
KAJ LA LINGVO DE ZAMENHOF 

vere sendependa. Neniu komunumo tra la tuta mondo, 
escepte — eble — kelkajn izolitajn insuletojn en suda 
Pacifiko, estas aŭ povus esti memstara, kaj netuŝata de 
ekonomiaj kondiĉoj en alia parto de la terglobo. Kaj tamen la 
mondo estas pli-malpli arbitre dividita en ŝtatojn konku- 

politika sennaciulo, kaj pledanto kaj praktikanto de tolero. | rantajn, reciproke rivalajn, kiuj ofte utiligas por siaj celoj la 
luj esperantistoj, erarigitaj de, cetere komprenebla senti- | pli romantikan nomon „nacioj“, tranĉante la gorĝon unu al 
menta sento pri la peceto de la terglobo, kie ili naskiĝis aŭ ; alia por akiri al si pli grandan porcion de la terriĉaĵoj. Al la 
edukiĝis, protestas, ke la nacioj estas fakto, kontraŭ kiu | akceptigo de tiu artefarita kaj malmorala situacio kontri- 
estas vane aŭ malutile agiti. Laŭ mi, estas kvazaŭ diri, ke Dio | buas pluraj tute arbitraj faktoroj, kiel ekzemple diferencoj de 
estas fakto, kontraŭ kiu estas vane aŭ malutile agiti. Ĉiu- | la haŭtkoloro, religio, kulturo, k. s. El ili, la plej grava kaj 
okaze, kancero estas ja fakto, sed ĝis nun ne aŭdiĝis voĉoj | plej fundamenta tre verŝajne estas la lingvaj diferencoj. 
asertantaj, ke oni ne kontraŭbatalu ĝin! La koncepto de naci- | Homoj, kiuj ne kapablas komunikiĝi, estas nature suspekt- 
ismo estas, je la nuna evolustadio de la homa sociaro, mal- | emaj unu pri la alia, kaj rimarkas ĉefe la supraĵajn diferen- 
bona kaj malutila, interalie ĉar ĝi malhelpas la ekonomian | cojn inter si, kaj ne povas percepti la fundamentajn sim 
unuiĝon de la homaro, sed ankaŭ ĉar ĝi rekte kontribuas al | aĵojn. La genio de Zamenhof, ni ĉiuj scias, brile sukcesis 
la militismo, pro tio, ke senskrupulaj, aŭ nur stultaj politik- | forigi tiun barilon, kaj komunikiĝante per Esperanto la 
istoj povas sur patriotisma bazo akceptigi militon kaj | homoj povas konstati la supraĵecon de la pli frue realŝajna 
multajn aliajn fiaĵojn al la homamaso. „hacieco“. 

La koncepto pri nacieco estas Tamen restas, kompreneble, tre 
malpreciza kaj artefarita ideo, repre- realaj diferencoj inter la homoj (dife- 
zentinta stadion en la socia evoluo de rencoj, kiuj, kiel la klasaj diferencoj, 
la homaro. Ne ekzistas kontentiga di- ekzistas tute senkonsidere pri „naciaj“ 
fino de la nacio; hodiaŭ ĝi estas nek aŭ ŝtataj landlimoj), kiel ekzemple 
politika nek geografia unuo (la angla diferencoj de temperamento, vivkon- 
kaj skota „nacioj“ ne posedas nacian cepto, religio, manĝkutimoj, vestaĵoj. 
suverenecon, kiel ankaŭ ne la serba Kaj, por ke la homoj kunvivu — ĉu laŭ 
kaj kroata „nacioj“; nek lingva unuo monda, ĉu la strata nivelo — estas 
(france parolantaj „belgoj“ ne enkal- necese, ke ili reciproke toleru, kiel 
kulas sin en la francan „nacion“, dum individuoj, tiujn diferencojn, kiujn ili 
la „belga nacio“ konsistas el du tute nepre neniam sukcesus forigi, ĉu per- 
malsimilaj lingvaj komunumoj); nek svade, ĉu perforte. La plej grandaj 
kultura unuo (la svisa „nacio“ estas teruraĵoj estas ĉiam kaŭzitaj de homoj, 
kungluaĵo de kvar tute apartaj kulturaj kiuj, konvinkiĝinte pri sia propra 
tradicioj); nek, evidente, rasa unuo pravo, nepre intencis devigi la aliajn 
(kiel ajn oni difinas la vorton „raso“). homojn konformigi sin al ilia konvink- 

Ĝi ankaŭ ne estas, en la dudeka iĝo. Tolero estas necesa ĉar (l) 
jarcento, ekonomia unuo, kvankam absoluta pravo ne ekzistas; (2) kio 
ekspluatantoj klopodas krei la ilu- estas prava por unu estas malprava 
zion, ke ĝi estas tia. Ni povas tamen diri, ke la nacia unuo ja ; por alia; (3) neniam ĉiuj homoj konvertiĝos al unu koncepto; 
iam prezentis stadion en la socia kaj ekonomia evoluo de la | (4) oni ne povas perforte detrui ĉiujn malsamopiniantojn; (5) 
moderna homaro, kaj ke la koncepto pri nacieco ankoraŭ | perforto ĉiuokaze estas malmorala kaj fine detruas la 
postrestas la malaperon de la nacio kiel reala tia unuo. La | perfortintojn; (6) sen tolero ne ekzistas eĉ ebleco de daŭra 
koncepto pri nacieco estas tre nova aperaĵo, ĉar ĝi estis | paco. Evidente, tamen, tolero devas esti reciproka (ĉar kiel 
nekonata en okcidenta Eŭropo antaŭ 500 jaroj, kaj en | militemo unuflanka kreas militon, tiel ankaŭ maltoleremo 
Germanio, Italujo kaj orienta Eŭropo antaŭ 150 jaroj. Sekve | unuflanka kreas perforton), kaj same evidente, oni ne toleru 
la nacieca koncepto ne estas io „natura“ aŭ „eterna“, kaj en la | rektajn maljustaĵojn. 
moderna mondo ĝi devus esti jam arkaika. Sed eĉ en plej bona okazo, tolero estas neebla sen 

La moderna mondo similas al la „Germanujo“ de la frua | kompreno, kaj kompreno estas neebla sen komuna lingvo. 
deknaŭa jarcento. Tiam la moderna Germanujo konsistis el | Esperanto ebligas interkompreniĝon kaj sekve, eventuale, 
grandega aro de tute malgrandaj ŝtatoj, ĉiuj sendependaj kaj | ankaŭ toleron. Tute senkonsidere pri aliaj faktoroj, ĝi estas 
aŭtonomaj; ĉiu havis propran monsistemon, propran doga- | la nemalhavebla antaŭkondiĉo por forigo de la du grandaj 
non, k.s. La stulteco de tiu aranĝo hodiaŭ ŝajnas al ni | malbonoj de nia jarcento: la naciismo kaj la maltoleremo. 
memevidenta; sed ne ĉiuj rimarkas la stultecon de simila El la libro Pri Lingvo kaj Aliaj Artoj (Stafeto) 
aranĝo tra la tuta hodiaŭa mondo, en kiu neniu „nacio“ estas de William Auld, kun permeso de la aŭtoro 

EI skribis aliloke, ke la du plej grandaj malbonoj de 
nia jarcento estas naciismo kaj maltoleremo. Se mi 

revenas al tiu temo, tion kaŭzas ĉefe la fakto, ke eĉ al multaj 
esperantistoj ne estas evidenta la malboneco de tiuj du 
aferoj, malgraŭ tio, ke Zamenhof mem tute klare estis ne- 

    

   
     

   
 



  

Ĉeĥa humuristo kaj satiristo Jaroslav Haŝek (1883-1923) famiĝis precipe pro la mondfama romano 
Aventuroj de la brava soldato Ŝvejk, tradukita en sesdekon da lingvoj. Oni jam ne tiom scias, ke li verkis 
ankaŭ mil kvincent rakontojn, ke li estis ĵurnalisto, bohemo kaj mistifikanto. Ekz. kiel redaktoro de 

zoologia gazeto li elpensadis novajn speciojn de bestoj, pri kiuj furioze disputis pluraj profesoroj — sed 
ankaŭ la nomoj de tiuj profesoroj estis liaj propraj pseŭdonimoj... — Jen unu el liaj rakontoj. 

l a plej malbona el ĉio, kio onin povas renkonti, | interesis min, kaj tial ekzemple mi ne povis ĝisatendi, 
estas fali en la manojn de literatur-amikino, kiu , ĉu grafino Leona edziniĝos al nano Rikardo, kiu pro ŝi 

arigas ĉirkaŭ si en salono bibliofilojn kaj aranĝas fariĝis murdisto de la propra patro, kiu estis 
literaturajn vesperkunvenojn, dum kiuj oni servas mortpafinta ŝian fianĉon pro ĵaluzo. Jes, la libro faras 
teon kaj kie al ĉiu amiko de la literaturo estas destini- | verajn miraklojn. Kiam mi fartis plej malbone, mi legis 
taj du kuketoj. «Junulon de Messina». Deknaŭjara tiu junulo fariĝis 

Estas vere, ke mi ne devis viziti la literaturajn — | rabisto. Lia nomo estis Lorenzo. Jes, tiutempe mi legis. 
vesperojn ĉe sinjorino Herzanova, sed mi volis ; Sed nun mi ne legas multe. Tio ne plu interesas min.“ 
kontentigi la inviton de mia amiko, kiun mi iam l La literatur-amikoj paliĝis kaj longa ulo kun 
kredigis, ke mi havas hejme originalan persan . penetremaj okuloj demandis min kiel esplorjuĝisto 
eldonon de poemoj de Hafiz, binditan en homa haŭto. | severe kaj bruske „Ĉu vi interesiĝas pri Zola?“ 
La amiko tion disfamigis inter bibliofiloj kaj literatur- „Mi scias pri li tre malmulte,“ mi diris, „mi aŭdis 
amikoj, kaj tio sufiĉis, ke ilia mecenato sinjorino | nur, ke li falis en la franca-germana milito dum la 
Herzanova deziris, ke mi estu prezentita al ŝi. sieĝado de Parizo.“ 

En la salono mi trovis dek du sincerajn vizaĝojn, | „Ĉu vi konas Maupassant? iel furioze demandis 
el kiuj rigardis min la tuta mondliteraturo. Mia alveno tiu viro. 

estis vive bonvenigita kaj 
la viro kun la poemoj de 
Hafiz, binditaj en homa Jaroday Hasek; 
haŭto, eble rajtis havi kvar 

I vuo” | 

„Mi legis de li Siberiajn 

rakontojn“. 

„Vi eraras“ ekvokis indigne 

la apud mi sidanta fraŭlino 
kun okulvitroj. Siberiajn 
rakontojn verkis Korolenko 
kaj Sieroszewski. 
Maupassant estas franco.“ 
„Mi opiniis, ke li estas 

nederlandano,“ mi diris 
trankvile. „Se li estas franco, 

    

    

kuketojn. | 
Mi do prenis el la | 

plado kvar kuketojn kaj 
por la apud mi sidanta 
fraŭlino kun okulvitroj ) 
restis eĉ ne unu. Tio ŝin 
tiom malĝojigis, ke ŝi 
komencis pri la libro de m~ li eble tradukos la Siberiajn 

Goethe „Elektemaj parencaroj“. | rakontojn en la francan.“ 
Kontraŭ mi sidanta literaturĥistoriisto turnis sin ' „Sed ĉu Tolstojon vi konas? diris la gastigantino. 

al mi kun demando: „Ĉu vi bonvolas koni la tutan „Mi vidis lian sepulton en kinematografo. Sed 
Goethe-on?" | kemiisto kiel Tolstoj, kiu malkovris radiumon, meritis 

„De la kapo ĝis la kalkano,“ mi respondis | pli dignan sepulton.“ 
serioze, „li portas flavajn laĉoŝuojn kaj loĝas en la Por momento ĉiuj eksilentis. La literatur- 
Karmelita strato.“ | historiisto kontraŭe ekrigardis min per okuloj 

La bibliofiloj malgaje kaj riproĉeme ekrigardis ' subplenigitaj per sango kaj ironie demandis: „Sed 
min. La gastigantino, por kovri la embarasojn de la la ĉeĥan literaturon vi certe konas perfekte?“ 
societo, demandis min: „Ĉu vi interesiĝas multe pri la „Mi havas hejme La libron de ĝangaloj, tio eble 

literaturo?“ sufiĉas,“ mi diris emfaze. 
„Moŝta sinjorino,“ mi diris, „estis periodoj, kiam „Sed tiu ja estas anglo, tiu Kipling,“ diris unu 

mi multon legis. Mi tralegis «Tri musketerojn», neparolema sinjoro, kaŝanta sian vizaĝon per 
«Maskon de la amo», «Hundon Baskervillan» kaj aliajn | la manplatoj, kvazaŭ li plorus. 
romanojn. Ĉe najbaroj oni kolektis por mi roman- | „Pri Kipling mi ne parolis,“ mi ekvokis ofendite, 

  enmetaĵojn el «Politiko» kaj ĉiam post unu semajno mi | „mi ja parolas pri La libro de ĝangalo de Tuĉek“ 
tralegis ĉiujn ses daŭrigojn samtempe. La legado tre | Mi ekaŭdis, ke du sinjorinoj flustris al si tiel, por 

 



  

ke mi povu aŭdi tion, ke mi estas bestio. 
Pala longhara junulo kun kunmetitaj manoj 

delikate eldiris al mi: „Vi ne komprenas la belecon de 
la literaturo, vi certe ne scipovas aprezi la stilon, la 

brilantan kunmeton de frazoj, vin ne entuziasmigas eĉ 
poemoj. Ĉu vi konas de Lilienkron la tekston, en kiu 
per vortoj li eksentas, eksupozas la belecon de la 

naturo: La nuboj migras, flugas, la bluaj nuboj flugas 
kaj flugas, super montoj, valoj, super la verda strio de 
arbaroj?“ 

Li altigis la voĉon kaj apogante sin je la ŝultro de 
la apude sidanta amiko de la literaturo, li daŭrigis: 
„Kaj kion la Fajro de DAnnunzio? Se vi legus la 
belegan, trafan priskribon de la veneciaj festoj kaj 
samtempe la romanon de la amo..“ 

Li ekrigardis la gasmufon, permane li viŝis la 
frunton kaj atendis, kion mi diros pri tio. 
„Mi bone ne komprenis vin,“ mi diris, „kial verdire tiu 

DAnnunzio bruligis la fajron dum la festoj? Kiomjaran 
punon li ricevis pro tio? 

„DAnnunzio estas la plej glora itala poeto,“ 
klarigis al mi la nelacigebla fraŭlino kun okulvitroj. 
„Estas strange,“ mi rimarkigis senkulpe. 

„Kio estas stranga en tio?“ ekkriegis laŭ la ĝusta 
senco de tiu vorto la sinjoro, kiu ĝis nun ne diris eĉ 
vorton, „ĉu vi konas entute iun italan poeton? 

Mi respondis dignoplene: „Certe. Robinsonon 
Crusoe.“ Mi ekrigardis ĉirkaŭ mi post tiuj ĉi vortoj. 

La dek du amikoj de la literaturo kaj bibliofiloj 
en tiu ĉi momento griziĝis kaj la dek du frutempe 
griziĝintaj amikoj de la literaturo kaj bibliofiloj elĵetis 
min tra la teretaĝa fenestro sur la straton. 

El la libro Ne nur soldato Ŝvejk 
(Eldonejo KAVA-PECH) 

El la ĉeĥa tradukis: Jifi Patera 

  

   

   
      

  

     

   
   

“EliVrbanovii 

Laŭ mia edzo 
Laŭ mia edz, 

al kiu multajn dankojn, 
de la gepatroj 

heredis mi nur mankojn. 

Ja aŭdasmi, 
pardonon, eĉ tro ofte, 

keminaskiĝis 
por peki tage-nokte, -. 

  

    

  

    

  

      

  

   
Brrr... Havasmi — 

neniun bonan econ. 
Se vi ne kredas, 

demandu mian edzon! 

El la libro PEZA VINO. 
(Eldonejo KAVA-PECH) 

        

      

    
    

  

  

RARE 
JiH Karen: 

Eterne Juna Bubo 

Malfacilas de nudulo vestaĵon ŝiri 
Homon senmonan priŝteli 

Ĉevalon el ligno por batalo seli 
Vana provo loĝi en domo 
se mankas kamentubo 

Ĉevale tankon ataki 
homojn surdajn ĥore igi kanti 

Bonan tagon ĝentile diri 
al homo kiu murdis mian patron 

Ridindas saĝon mesaĝi en frenezulej' 
Estinte senkrura salti plej alten 

Tamen mi al homoj kredas 
mi eterne juna bubo 

== 

Ankaŭ ion pri poetoj fine 
Ĝojo tristo kolero amo paco 

varias la homaj sentoj 
Bonas ke niaj poetoj 

ne kreas idente 
(Kia estus tio laco) 

Iu ploras sentimente rememoras 
prikantas solecon de volupto foras 

iu pli iras al montaroj 
aliu dormas sen agoj kaj faroj 

iu abstinentas aliu drinkas 

iu en marprofundon sinkas 
iu kriaĉas aĉe aliu solene kantas 
iu ĝis pinto de montaroj grimpas 

aliu en mortabismojn sinkas 
iu hororas aliu per floroj odoras 

iu admiras senbridan ĉevalon 
kun ĝi rajdas li tra la mond” 

aliu kun azeno piedas tra valoj 
iu ŝate amas lakton 
aliu la seksan arton 

Bonas ke la poetoj antipodoj estas 
kreas ne nur la hororojn aŭ odojn 
grave ke ĉiuj kun la diabla beleco 

kontraktis la pakton 
(por rapti la pecon de senmorteco) 

“Ella manuskripto 
Kantoj de vaganto sur planedo Ĝoja Ĝajmalo 

donacita de Jifi Karen al la legantoj de ES 
okaze de la UK en Prago 

Sr 

 



  

Kara sinjoro Marĉek, | 
dankon pro la regula sendado de Espe- | 

rantisto Slovaka. Mi ĉiam denove ĝojas retrovi „ 
la nomojn de homoj, kun kiuj mi siatempe tre 
volonte kaj agrable kunlaboris. Ili fartu bone 
ankaŭ en la estonteco. 

Detlev Blanke, Germanio 

Estimata s-ro Marĉek, 
mi multe dankas vin pro la numero de la 

revuo „Esperantisto Slovaka“, kiun vi bonvolis 

sendi al mi. La apero de via revuo kune kun la 
novaĵo pri la refondo de Slovakia Esperanto- 
asocio estas tre bonaŭguraj signoj pri tio ke | 
post periodo de reorganiziĝo la slovaka mo- 
vado estas ree preta paŝi antaŭen. 

Pri la revuo mem mi devas diri ke ĝi estas 
tre altkvalita kaj ne timas la komparon kun la 
plejmulto de la landaj Esperanto-revuoj. Je la 
unua okazo mi ĝiros mondonacon al via konto 
ĉe UEA. 

Te amikajn salutojn kaj ankoraŭfojan 
dankon 

“Renato Corsetti, Italujo 

Kara Stano, 
nur mallongan gratulon pro la nova 

Esperantisto Slovaka, kiu plene atingis la 
altan nivelon kiun mi atendus de vi.. Ĝi longe 

prosperu! Elkore, 
Mark Fetes, Ontario, Kanado 

Estimata sinjoro, 
mi ĵus unuafoje vidis numeron (1/97) de 

Esperantisto Slovaka, kaj ĝi tre favore impre- 
sas min pro kaj la kvalito kaj la enhavo. Mi 
deziras aboni, sed mi ne scias kiom pagi. Mi 
petis al UEA transdoni 50 nederlandajn gul-, 
denojn el mia konto en la konton vian. Se 
estas problemoj (ekz. se mi ne pagis sufiĉe), 
bonvolu informi min. 

Samideane salutas vin. 
Stevens T. Norvell, Jr., Usono 

(Resp. de la red.: koran dankon, via mondo- 
naco estis malavara!) 

Kara samideano, 
jam antaŭ kelkaj semajnoj mi ricevis la 2- 

an ĉi-jaran numeron de Esperantisto Slovaka | 
kun tre interesa kaj ĝojiga enhavo. Mi gratulas 
al la slovakaj esperantistoj pro la fondo de la 
nova organizo, Slovakia E-Federacio. Mi estas 
konvinkita, ke Esperanto progresos en Slova- 

kio ankoraŭ pli sukcese ol ĝis nun. 
Rigurdante la adresan flankon de via 

revuo kun granda miro mi vidis la 20-kronan 
poŝtmarkon. Ĉar mi pagis al vi por la nuna 
jaro 100 Kĉ, mi pagis fakte nur la afrankon. 

Pro tio mi nun sendas al vi plian centkronan 
bileton por vere pagi la revuon... 

Mi deziras konstantan prosperon al via 
laboro kaj salutas vin samideane. 

Jiri Patera, Praha, Ĉeĥio 

Estimata samideano, 
mi bonorde ricevis la unuan numeron de 

via revuo Esperantisto Slovaka. Mi multe 
dankas vin. Ĝi estas tre interesa. Mi prezentos 

   

  

   

    

   

  

   

  

   

   

    

   

    

   

ĝin dum venonta kunveno de nia Brusela 
Grupo. Ni esperas kompletan sukceson por viaj 
esperantistaj agadoj. 

Mi informas vin ke APE (por Valonio) kaj 
EBG (por la Brusela Grupo) ankaŭ havas 
proprajn retpaĝojn en la interreto je la adreso: 
http:/www.knooppunt.be/be~esperbf. La ĉefa 
paĝo troviĝas je la adreso: 
http/wwwknooppuntbe/be~esperbf/ESPER. 
BE.HTM — Ĝi enhavas ĉefajn informojn pri 
BEF kaj poste pri APE, EBG kaj FEL kun 
hiperligoj al la propraj retpaĝoj de tiuj tri 
asocioj. 

“Ni ankaŭ disponas nun pri RETADRESO 

por APE kaj BEF: esperbflknooppunt. be. 
Tutamike via kaj esperante pluajn inter- 

rilatojn s 
Claude Glady, Bruselo, Belgio 

Kara Stano, 
gratulojn por via interesa kaj bonega 

  
      

revuo. Mi volas aboni ĝin... | 
Via revuo estas leginda kaj 

eĉ mi konsideras ĝin kiel ekzemplon por la tuta 
movado. Mi ŝategus, se la nia francia „Franca 
Esperantisto“ estus tia, sed verŝajne mi revas | 
tro. Cetere en via gazeto estas multaj novaĵoj 
pri la movado, kaj mi esperas ke slovakaj 
esperantistoj bone uzas ĝin por sia varbado. 

Mi trovis informon pri Esperantista 
Vegetarano: mi ŝatus ricevi prov-ekzempleron 
de ĝi... Ni fakte en JEFO organizas delonge 
Gastronomiajn Semajnfinojn kaj planas unu 
kiu estos Vegetara-Semajnfino. 

Ĝis hana =“ 
1 7 sscdi Lecaŭlle, Francio 

Kara Sta b 7 
E 197 atingis kaj tre interesas min, ĉar 

ĝi plenas ĵe retaj dovaĵoj. Tre bone farite! 
Daŭrigu hel kaj de'tempo aktempo aperigu pri 
ĉi fiu temo!», 

Mmmm I TES 
preto$x(Respondo de de. jes! La 
wwnoes PERISOS). Mi Satumidfhovaĵojn 

  

  

  

pri vi mem, pri via ĉarma familio kaj viaj 
okupoj. Dankon kaj korajn salutojn. 

Andy Kiinzli, Svislando 

Kara Stano, 
koran dankon al vi pro la numero de 

Esperantisto Slovaka. Mi admiras ĝian brilan 
aspekton kaj enhavon. Gratulon! 

Mi ja memoras, kiel aspektis la gazeto 
antaŭ multaj jaroj, Cetere, iam antaŭ longege 
mi aperigis tie mian korespond-deziron.. 

Kun bondeziroj, 
Boris Kolker, Usono 

Tre estimata Sinjoro Redaktoro, 
mi salutas vin korege kiel ricevinto de 

ekzemplero de Esperantisto Slovaka. Koran 
dankon kaj komplimenton pro la kvalito de la 
enhavo. Mi pardonpetas, se mi tamen ne 
abonas kaj nur deziras sukcesplenan daŭrigon 
de via modela laboro. 

Mi estas fervojisto kaj kun- intereso mi 
legis vian raporton pri la IFEF-kongreso. 
Samtempe kun ĉi tiu kongreso okazis ja en 
Stuttgart la Eŭrop-Unia Esperanto-Kongreso, 
kie mi deĵoris en LKK. Unue mi taksis la 
samtempecon malfavora, sed ŝajnas, ke tamen 
ambaŭ kongresoj sukcesis 

La fervojistoj ankoraŭ bone laboras, sed 
preskaŭ ne eblas gajni novajn membrojn pro 
multaj kaŭzoj. La nova organizo de la 
privatigita entrepreno ankaŭ malfaciligas tion. 
Mia espero estas la junularo, kiu ekzistas, sed 

ne ĉe la fervojistoj. 
Ĉion bonan deziras al vi kaj via movado 

Sieefried Kriiger, Germanio 

Kara amiko, 
mi ricevis la du gazetojn antaŭ kelkaj 

tagoj. Artikoloj pri Interreto ĝotigis min kaj la 
bel-redakto surprizis min, ĉar mi jam scias, ke 
la gazeto estis redaktita per Macintosh kaj la 
programo Claris Works. Fakte, mi finfine aĉetis 
la programon japan-versian tuj post la ricevo... 

Ankaŭ informoj pri por mi malmulte 
konata Slovakio interesas min. Fakte al mi ne 
mankas informoj nur pri Slovakio, sed pri la 
tuta orienta Eŭropo. Kaj mi sciis, ke ankaŭ en 
orienta Eŭropo E-organizoj ĉiam suferas pro 
financaj problemoj simile kiel en Japanio. En tia 
situacio via gazeto estas eldonata je libervola 
abonkotizo. Kia bonegeco! Mi kredas, ke la 
gazeto estas amata de multaj homoj ne nur en 
Slovakio, sed ankaŭ en proksimaj landoj. 

La gazetoj bone informis min pri nuna E- 
movado en Slovakio kaj en orienta Eŭropo. Mi 
volonte informos pri la gazeto japanajn 
esperantistojn, ĉefe per komputila reto en 
Japanio kaj ankaŭ buŝe. Tion mi promesas al 
vi. 

Mi bedaŭras, ke en Japanio ne ekzistas 
Esperanta gazeto nur en Esperanto, kiun mi 
povus sendi al vi. Ekzistas nur literatura 
gazeto Esperanta, sed preskaŭ ĉiuj aliaj gazetoj 
estas ĉefe skribitaj en la japana lingvo, kiun vi 
ne povus kompreni. 

Amike via 
Yano Tsutomu, Japanio 

 



Kara samideano, 
kun ĝojo mi eksciis, ke mi estis lotumita | 

kaj gainis libropremion pro ĝusta solvo de la | 
krucenigmo el ES2/97, — Ĝis nun mi neniam | 
gajnis... Samtempe mi sendas kaŝfrazon de plua | 
krucenigmo el ES397.. „= l 

Mi almetas du nopajn E-bildkartojn de 
Prostejov kaj Moraviaj urboj, eldonitajn fare i 
de E-klubo Prostejov. Sur ambaŭ troviĝas 
okaza stampo de'Renkontiĝo de Moraviaj kaj 
Sileziaj Esperangistoj, okdzinta hieraŭ en 
Pferov. La renkontiĝon“okaze de 85-jariĝo de 
la unua aranĝo) iniciatis esperantistoj elE- 
kluboj Prostejov, Prerov kaj Olombuc. Parto- | 

prenis preskaŭ 70 esperantistoj el diversaj lokoj 
de nia lando, Slovakio kaj Pollando. 

Kun deziro pii noiĝj sukcesoj en„via 
agado elkore salitas i k 

Milun Smel$, 

  

aij Ĉehio 

  

Estimara sinjoro Marĉek, 
koran dankon pro via letero kaj pro la | „Kafo kaj biskvito pri poezio, tradukoj, litera- 

  

interesa gazeto'ES, 
En ES phetipe E atentokapta estas vi 

artikolo Verda Apoteko. Longtŝmipe mi ne koj | 
sumis pomojn sed' nun mi aĉetadas ilin:en | 
proksima vendejo, ekde nelonge direktata de 
turkoj, homoj afablaj, „i 

Antaŭ longe mia edzo Petra.kaĵ mi kelk- | 
foje vizitis Slovakion. is en Koŝice kajen | 
Altaj Tatroj. La nelongai restadoj plaĉis al ni. 

Mi finas kun koraj salutoj 
S-ino M. van Bentum, 

Den Haag, Nederlando ; 

    

   

Redakcio de ES, s-ro Marĉek 
Mi sendas al vi mian sohon de la 

krucenigmo en ES 3/97: Proverbo estas sperto, 
proverbo estas averto“, Mia versio: „Proverbo 
estas vortludo pri popolsaĝeco“. 

La lasta numero de ES vere plenumas la | 
titolerojn el la frontpaĝo. nur (laŭ mi) mankas 
inda proza legaĵeto aŭ fragmento el iu interesa 
E-zerko kaj por iuj ankaŭ iu poemeto. Kial mi 
tion mencias? La raportajn legaĵojn ŝate legas 

    

    

! oferema laboro E-kampe. Mi dankas al vi, ke vi 

    funkciuloj, precipe la siajn (), sed tiuj aliaj, da | 
kiuj estas multe pli, pli ŝate legas ion ĝeneralan 
aŭ amuzan ol iajn funkciulajn faktojn, kvan- 
kam ili nepre estas tre gravaj por nia movado. 
Tiun ĉi fakton preskaŭ ĉiuj farantoj de E- 
gazetoj forgesas aŭ eĉ intence ignoras, kaj tiel 
okazas, ke la E-plebo ne havas kion legi por sia 
ĝuema lingva kulturado, ĉar la F-ibroj pro la 
troaj kostoj ne estas por ĝi allogaj. Eble eĉ tio 
estas la kialo, kiu soligas E-funkciulojn. Oni 
devas konscii, ke sen plebo ne povas ekzisti eĉ 
reĝo. Kaj en nia kazo: sen plebo estas nek 
monprofito, nek la venko de „za-fa“ ideo! 

Mi petas vin, pardonu al mi mian rektan 
skribstilon, mi ja alia jani ne estos. 

ĉin sincera saluto 
y D. Kostolny, RuZomberok 

“Estimata sinjoro redaktoro, 
Vefidrede venis al mi kelkaj miajamikinoj, 

„semiorinoj “esperantistinoj kaj ni diskutis ĉe 

  

turo, religio, filozofio kaj alternativa medicino. 
Mi legis al ili el Esperantisto Slovaka 3/97 kaj 
nidecidis aboni ĝin. 

Sonja Zednfkovd, Praha, Ĉeĥio 

  

Estimata kaj kara redaktoro, 
vizitante Francion dum tri monatoj helpe 

de la franca familio Duchateau en Nieppe 
(Lille), kiu adoptis du vjemamajn infanojn en 
Hanojo pere de Esperanto kaj mia helpo, mi 
hodiaŭ vizitis la kulturan E-Domon Kastelo 
Gresiljono kaj kun ĝojo legis tie la informon pri 
denova fondiĝo de E-asocio en Slovakio. Mi 
tutkore gratulas pro lio kaj volas legi regule 
vian ŝatatan gazeton Esperantisto Slovaka. 
Amike via 

Dang Dinh Dam, Hanojo, Vjetnamio 

Karega samideano Stano, 
koregan saluton el orienta parto de slova- 

ka Esperantujo kaj tutkoran dankegon pro via 

prenis malfacilan taskon reeldonadi tre gravan 
  

  
    

informilon kaj amuzilon de ĉiuj esperantistoj en 
Slovakio. 

Mi ankaŭ dankas al vi por belega muzik- 
albumo de TEAM en Esperanto, kiun mi mult- 
foje aŭskultis. Tio pruvas, ke Esperanto estas 
tre taŭga lingvo eĉ por „rok-muziko“. 

Memkompreneble mi legas ES ekde kovrilo 
ĝis kovrilo, ĉar la enhavo estas ege interesa, 
diversstila, bunta kaj abunda. Mi gratulas al 
vi, ke vi sukcesis krei vere dignan gazeton, je kiu 
povas esti fierai ĉiuj slovakaj verduloj. Nur unu 
peto: Ĉu ES ne povus esti almenaŭ dumonata 
revuo? 

Mi kun granda ĝojo legis reklamon al 
nova E-videofilmo. Mi mem partoprenis la 81- 
an UK-on en la plej bela urbo de la mondo — 
Prago. Memkompreneble mi tuj mendas ĝin... 

Dankon, ke vi aperigis tutajn interret- 
paĝojn, ĉar por la unua fojo mi povis vidi kiel 
aspektas unu paĝo en Interreto. Bedaŭrinde, 
kvankam mi havas komputilon kaj eĉ E- 
„programon Ĉapelilo 20, interreto estas por mi 
sufiĉe multekosta afero. 

Mi tutkore deziras al vi ĉion plej bonan, 
multajn ideojn kaj surprizojn, kiuj eble aperos 
en ES. Vivu longe kaj bonsane, kun Esperanto 
akompane! Via fidela leganto 

Palo Petrfk, Peĉovskd N. Ves 

Viiŝend redakcia! 
Piŝe Vim novy zdujemca o esperanto. 

Diia 4.10. minuleho roku som bol na stretnuri 
E-klubu, tu, v Koŝiciach. Tam sa mi dostalo do 
ruky prvĉ tokotoroĉnĉ ĉislo Vaŝho ĉasopisu. 
Ani si neviete predstavit, ako som sa mu 
poleŝil, aj napriek tomu, ze ĉldnkom (zatial) 
nerozumiem. K iojmu rozhodnutiu nauĉi! sa 
esperanto prispel aj vd? ĉasopis. Prikladdm 
objedndvaci listok. kde som vyplni! aj anketu. 
Ĉo sa ryka ankery, oznaĉil by som vierky temy, 
ktorĉ sii tam uvedenĉ, pretoŝe to vŝetko do 
lakĉhoto ĉusopisu patri, o ĉom svedĉi aj prve 
ĉislo, kore sa mi velmi pdĉi, pretoZe je pestre. 
Veli sa mi tieĉ pdĉi dobra kvalita tlaĉe a 
vyhovuje mi aj pouzivanĉ pismo. 

Ni kim, aby sa Vdm darilo a 
mikol. Bola by ho velki 

  

  

     

  

Kore vin salutas 
Jan Machata, Koŝice 

 



  

“o ĉu vere ne plu 
intereso pri Esperanto? 
n tiu ĉi artikoleto mi volas prezenti kelkajn spertojn 
kolektitajn dum la eldonado de Esperanto-libroj kaj 

speciale de lingvaj helpiloj por ĉeĥaj esperantistoj. 
Multaj certe scias, ke mi fondis negrandan entreprenon 

KAVA-PECH (mallongigo de la ĉeha Kongresovd Agenrura 
Petra Chrdleho). Ĝi jam estas sufiĉe konata kiel aranĝanto de 

fakaj konferencoj (plejparte por Karola Universitato en 
Prago kaj por fervojistoj), sed ankaŭ por esperantistoj (AdE, 
SAT, UEA, ĈEA aŭ por propraj aranĝoj). Ĝuste de la fakaj 
aranĝoj, kiuj ofte portas la bezonon eldoni fakajn librojn 
(prelegojn) en malgranda kvanto, originas agado de KAVA- 
PECH kiel profesia eldonejo. Vane mi strebis konvinki 
eldonejojn, ke multaj prelegkolektoj estas tiom valoraj, ke ili 
meritus porti ISBN (internacian standardan libronumeron), 

krom se mi pretus pagi astronomiajn sumojn. Tial vole- 
nevole mi estis devigata mem aliĝi al ISBN kaj komenci 
profesie produkti librojn. Sed mi ne bedaŭras. La eldonadon 
trovis tre interesa ne nur mi mem, sed ankaŭ mia edzino, kaj 
hodiaŭ ni jam povas fanfaroni, ke ni aperigis ĝis nun 44 
librojn (inkluzive 4 en finpreparo). El tiu kvanto 27 eldonaĵoj 
havas rilaton al Esperanto: 11 
estas skribitaj en Esperanto , 5 
estas parte en Esperanto, parte 
en la ĉeĥa, 4 enhavas E-resu- 

mojn aŭ iun parton en Esper- 

anto kaj 8 estas skribitaj en la 
nacia lingvo, tamen temas pri 
la traduko el Esperanto. 

Mi do kuraĝas diri, ke en 
la eldonado de E-libroj kaj ilia ' 
distribuado mi havas spertoji 
Nun mi montru kelkajn traj- 
tojn de tiu laboro, precipe re- 
agojn de librovendistoj kaj dis- 
tribuantoj, kiujn mi aŭdadis 
dum ofertado de niaj libroj. 
Oftege mi aŭdas: „Esperanto? Ĉu ĝi ankoraŭ ekzistas? La 
tempo, kiam estis intereso pri ĝi, ja pasis antaŭ longa 
tempo. Neniu demandas pri Esperanto. Kiu aĉetu tion?“ Ktp. 
Ne tiom gravas por ni; ni klarigas pacience, argumentas, kaj 
ofte eĉ sukcesas konvinki librovendistojn, ke ili aĉetu 
kelkajn ekzemplerojn. Jam kelkfoje okazis, ke librovendejo 
remendis forvenditajn lernolibrojn aŭ vortarojn. Ĉar tia 
okazaĵo estas granda festo por ni, ni kun Stanjo ĉiam tostas 
je pli da tiaj sukcesoj. Sed ne zorgu, ne estas tiom ofte, ke ni 
fariĝu alkoholdependaj ebriuloj! 

Tiaj remendoj estus certe ĝojiga fenomeno, se ili ne 
estus tiom raraj kaj se ili ne estus akompanataj de tute alia 
fenomeno, kiu igas nin malgajaj. Mi nomu almenaŭ kelkajn 
ekzemplojn: En Hofovice, dum mia dua vizito de la libro- 
vendejo post preskaŭ unu jaro, mi metis specimenojn de niaj 
libroj sur la tablon kaj la estrino tuj montris al la vortaro kaj 
lernolibro de Esperanto, dirante: „neniu interesiĝas pri tiu 
via Esperanto, do post multaj monatoj mi donacis la du 
librojn en tombolon“. Alia ekzemplo de granda libro- 

   

  

vendejo en Brno, kies estro aĉetis antaŭ unu jaro la plej 
grandan kvanton (po 20 ekzempleroj). Sed dum venonta 
vizito li respondis, ke la tuta stoko estas apenaŭ tuŝita, nome 
li vendis unu vortaron kaj unu lernolibron. Kaj mi ne povas 
argumenti, ke li havas ilin kaŝitaj: ambaŭ titoloj estis dum 
multaj monatoj en montrofenestro. Mi eĉ ne miras, ke libro- 
vendejoj kun tiaj spertoj aĉetis nenion de niaj novaĵoj. Certe 
mi ne bezonas klarigi, ke mi sentas min iam preskaŭ 
trompulo, kiu konvinkas aĉeti nevendeblaĵojn, do perdi sian 
monon. Mi multe pripensas la kialojn. Dum komenca 
periodo de nia eldonado mi strebis konvinki esperantistojn, 
ke ili demandu en librovendejoj pri E-lernolibroj, eĉ se ili ne 
intencas aĉeti ilin, por ke la librovendistoj vidu la intereson 
kaj mendu ilin. Mi estis sincere konvinkita, ke preterpasanto 
pro scivolemo aĉetos ilin, do la vendejo ne perdos. Mi ne plu 
faras tion, ĉas mi ne volas esti malhonesta post la sperto, ke 
vere temas pri apenaŭ vendebla varo. 

Nun mi fine ekkomprenis, ke ne estas alia vojo, ol 
pacience strebi levi la konscion pri Esperanto (do ankaŭ 
scivolemon) de la ĝenerala publiko. Sed por tio ne sufiĉas 

unu persono. Mi mem faras, 
kion mi povas. Mi jam sukce- 

„sis instigi du intervjuojn kun 
en la gazeto Knihy 96 kaj 

Knihy 97, same kiel en Internet 
4U (legu: for ju), en kiu mi laŭ 
miaj ebloj kaj kapabloj objek- 
tive informas pri Esperanto. 
Tio ne estas nova ideo. Ni, 
esperantistoj, sentas la bezo- 
non aperigi informojn pri Es- 
peranto. Sed tio ne sufiĉas. Ni 
devas serĉi konvenan medion, 
en kiu ni povas informi (plej 
bone samfakulojn). Esperanto 
ne ĉiam devas esti en la titolo. 

Eĉ pli bone, se temas pri io alia kaj Esperanto estas nur 
menciita, ekzemple kiel ĝi bone servis por... ĉar se infektita 
persono komencas mem demandi por ekscii pli, estas pli 
akceptema al novaj informoj, do la rezulto estas pli efika. La 
plej grava afero estu, ke la ĝenerala publiko estu objektive 
informita kaj perdu antaŭjuĝojn koncerne Esperanton. Nur 
de tiamaniere preparita popolo povas veni pli granda 
intereso pri Esperanto. 

Resume kaj kongrue kun la titolo: Vere estas nuntempe 
malpli granda intereso pri Esperanto, ol estis antaŭ kelkdek 
jaroj. Sed ni ne kulpigu la homaron. La kulpo estas nia- 
flanke. Ni ne atendu miraklojn kaj ekagu. Ĉiu, kiu vere kre- 
das je utileco de Esperanto, parolu kaj verku pri ĝi, objek- 
tive, ne fanatike, pacience. Kaj mi kredas, ke la rezultoj venos, 
Kaj post tempo eĉ lernolibroj de Esperanto estos dezirataj. 
Tio estos certe la unua signo, ke nia varbado estas efika. Kaj 
mi, kiel eldonisto, se vivos tion (pri kio mi, eterna 
optimisto, esperas, kvankam mi konscias, ke temas pri mal- 
rapida evoluo), certe ĝoje informos vin pri tio. (El Starto) 

       



  

E-LIBROJ DE LA ELDONEJO KAVA-PECH 

  

A. Schnitzer: SONĜONOVELO. Aventuroj 
de unu nokto en novelo de la aŭstra verkis- 

to, 128p. Prezo: 126 Sk (15gld) 

Vaclav Havel: AŬDIENCO. La plej konata 
teatraĵo de la nuna prezidanto de Ĉeĥa 
Respubliko. El la ĉeĥa trad. Josef Von- 
drouŝek, 20cm, 40p. Prezo: 42 Sk (4,80gld) 

F.Kafka: SONĜO KAJ ALIAJ RAKONTOJ. 
Kolekto de 17 rakontoj de la fama germane 
verkinta praga judo. Trad. W. Luttermann, 
20cm, 104p. Prezo: 126 Sk (15gldy 

Eli Urbanovd: PEZA VINO/TEZKE VINO. 
Poemkolekto de la mondkonata E-poetino 
en dulingva eldono Esperanta-ĉeĥa. Elektis 
kaj tradukis J. Rumler. 20cm, 40p. 

Prezo: 39 Sk (4,50gld) 

J. Haŝek: NE NUR SOLDATO ŜVEJK. 
Humuraj rakontoj (vidu Beletran Angulon 
en ĉi n-ro de ESI). 20cm, 248p. 

Prezo: 126 Sk (21gld). 

P. Chrdle: LA STATO KAJ ESTONTECO 

DE LA INTERNACIA LINGVO ESPERAN- 

TO. Prelegkolekto de la unua kolokvo de 
“Akademio de Esperanto (Prago 1994). 

Prezo: 147 Sk (24g1d). 

P. Chrdle: PROFESIA UZO DE ESPE- 
RANTO KAJ ĜIAJ SPECIFAJ TRAJTOJ. 
Priskribo de spertoj en profesia uzado de 
Esperanto, 20cm,40p. Prezo: 38 Sk (3,90 gld). 

D.Maxwel: LINGVO KAJ KIBERNETIKO. 

Prelegkolekto el internacia konferenco 
TAKIS. La verko ricevis la premion Pirloten 

1994. 128p., 21cm. — Prezo: 142 Sk (2Igld.). 

J. Kavka: KONTRIBUE AL PIV. Homoni- 
moj en Esperanto konsiderataj nomenkla- 
ture. 40p. Prezo: 30 Sk (4,20 gld). 

$. Chrdlovd - M. Malovec: BAZA ĈEĤA 
KONVERSACIO. Oftaj frazoj kaj vortoj por 
rekte komuniki kun Ĉeĥoj. 16cm, 32p. 

Prezo: 30 Sk (3 gld). 

P. Chrdle - S. Chrdlovd: ESPERANTEM 
ZA 3 MESICE. Netradicia lernolibro de 
Esperanto por Ĉeĥoj. 20cm, 160p., Prezo: 69 

| Kraft-Malovec-ESPERANTA-ĈEĤA VOR- 
| TARO. Nova vortaro kun pli ol 28.000 
| terminoj, 16cm, 272p. Prezo: 129 Sk (12g14). 

Eksterlandaj interesiĝantoj bonvolu la 
| librojn mendi rekte ĉe: KAVA-PECH, 
Petro Chrdle, Anglickd 878, 252 29 Do- 

ĵ bfichovice, Ĉeĥio. UEA-konto: kape-p. 
Retpoŝto: chrdle(Qkava-pech.cz 
—— 
SOLVO EL „ES 3/97“:. 

„PROVERBO ESTAS SPERTO, | 
PROVERBO ESTAS AVERTO“ 

Libropremion de la eldonejo KAVA-PECH ; 
(J. Haŝek: „Ne nur soldato Ŝvejk") 

| ricevas; inĝ. Tibor Kepencay el Dunajska 
l Luŝma, Slovakio. Koran gratulon al la | 
gajninto kaj al la ceteraj multajn sukcesojn| 
| “aj paciencon dum la solvado kaj feliĉon . 

dum la venonta lotumado! 

  

   
     

   
KRUCENIGMO 

Unu solvinto ricevos libropremion! 

  

  

  

Sk(7,50 gld). 

En la pasinta n-ro la ES-redaktoro, kunlabore kun la preseja koboldo, lanĉis novan Koboldan Konkurson, kies celo estas 
malkovri la tajp-,stil- kaj gramatik-erarojn, kiujn la ruza koboldo tre atente kaŝis en la gazeton. La konkurso alportis | 
ŝokajn rezultojn, pro kiuj la redaktoro proklamis militon al la koboldo. Ĝis kiam estos konata rezulto de la milito (ni | 

Miĥ KOBOLDA KONKURSO! 
| 
| 

  

esperu ke ne venkos la koboldo!) la konkurso daŭros. Ĉi certe alportos amuzon kaj ĉefe instruon al ni ĉiuj. La premion 
— E-libron de la eldonejo KAVA-PECH — ricevas s-ino Nora Caragea el Germanio. Koran gratulon! Kiu venkos venonte? | 

sliibenvolajiMondonacoj 
La abonkotizo por Esperantisto Slovaka estas 

libervola. La gazeton ricevas ĉiu, kiu al la redak- 
cio sendas almenaŭ unufoje jare mondonacon, 
laŭ siaj eblecoj kaj laŭ la emo helpi. La libervolaj 
mondonacoj estas la unusola enspezfonto de la 
gazeto, do la kvalito, amplekso kaj aperritmo 
dependas de la regula monsubteno de la legantoj. 

Belgio: Association pour L'Esperanto I0gld. Ĉeĥio: Bar- 
tovi 100, Hradski 200, Li3kov4 50, Ŝmardovd 200, Ŝvab 50, 
Tomek 100, Zubova 200 Ke. Francio: Lecaile 30gld, Pon- 
tnau 50 FF. Germanio: Fŭhrer 50 gld. Lewanderska 20DM. 
Hispanio: Casquero 300 Sk. Hungario: Balczer 150, Bo- 
dome 200, Dr. Ferenczy 150 Sk. Islando: Saemundsson 40 
gld. Italio: Tarducci 2000 IL. Nederlando: Bentun 30, 
Hagen 40 gid. Norvegio: Olsen 20 gld. Pollando: 
Oleszek 10 USD, Sobol 240 Sk. Slovakio: Cibulkov4 150, 
RNDr. Bobe3 200, Gadlova 150, Frĉka 100, Chutkov4 100. 

Kolibar' 50, Koudel 200, Krekovi 200, Lazarov4 200, 
Ondriaŝov4 80, Seres 300, Tranĉik-Bohunick4 200 Sk. 

  

Kara Leganto, 
estas tempo por sendi 
abonpagon por 1998! 

8 Esperantisto Slovaka 
bezonas vian mon- 
subtenon, kvankam 
ĝi estas libervola. La 

: enlandaj legantoj bv. 
tion fari per la almetita 

3 poŝtpagilo (eblas sendi 
ankaŭ validajn PMojn aŭ 
monbileton enkoverte) ekster- 
landanoj povas sendi monbile- 
ton aŭ uzi la UEA-konton stma-a. 
Ne forgesu, ke ES bezonas vian sub 
tenon. Bonvolu fari tion se eble tuj.    
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